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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava povezavo med posameznikovimi obremenjujočimi izkušnjami v 

otroštvu (v nadaljevanju OIO) in odločitvijo za poklic pomoči. Vpliv in daljnosežni učinek OIO 

avtorji raziskujejo že od leta 1997, prva tovrstna slovenska študija pa je bila izvedena leta 2019. 

V teoretičnem uvodu so najprej predstavljeni koncepti prvotne in slovenske študije o OIO ter 

razlaga nekaterih pomislekov in kritik študij OIO. Sledi pregled relevantnih poklicnih teorij ter 

razmejitev notranjih in zunanjih motivov, za katere predpostavljamo, da podzavestno ali 

zavestno vplivajo na odločitev za poklic. Namen empirične raziskave je preveriti, ali obstajajo 

razlike med študentkami socialne pedagogike (v nadaljevanju SP) in študentkami farmacije pri 

motivih odločanja za svoj študij in razlike med njihovo oceno OIO. Magistrsko delo odkriva 

pojavnost OIO v posamezni skupini študentk ter korelacijo med oceno OIO in motivi izbire 

poklica. Nadalje to poglobimo pri izvajalcih poklicev pomoči, kjer nas zanima njihov pogled 

na odločitev za svoj poklic v povezavi z njihovo oceno OIO in soočanje s stresnimi situacijami 

v službi. Da bi proučevano problematiko bolje razumeli, smo uporabili kombiniran pristop s 

kvantitativno in kvalitativno metodologijo. Vzorec zajema skupno 152 študentk (81 študentk 

socialne pedagogike in 71 študentk farmacije) in pet strokovnih delavcev, ki delajo na področju 

procesnih (tri socialne pedagoginje) in kriznih (gasilec in reševalec) intervencij. Ugotovitve 

kažejo, da imajo študentke SP višjo oceno OIO, skupini študentk pa se razlikujeta tudi pri 

motivih, ki doprinesejo k njihovi odločitvi za poklic – študentke SP pripisujejo večjo 

pomembnost motivom, kot so družboslovna naravnanost, empatija, osebno zadovoljstvo, 

veselje do dela, doprinos družbi in težnja po skrbi za druge, študentke farmacije pa motivom: 

veselje do dela, naravoslovna naravnanost ter želja delati na sebi in pomagati družbi. Pozitivno 

povezavo med oceno OIO in notranjim motivom raziskovanja in reševanja svojih osebnih težav 

smo potrdili pri skupini študentk SP. Kot motive, pomembne pri odločitvi za poklic naših 

sogovornikov, smo zaznali pozitivne občutke (in povratno informacijo) ob nudenju pomoči, 

ambivalentno obliko navezanosti, izkušnje iz otroštva in mentorje v času odraščanja. Kot 

izredno pomembno pri soočanju s stresom pa smo poleg podpore kolektiva in dobrih odnosov 

zaznali še daljšo delovno dobo. 

Ključne besede: obremenjujoče izkušnje v otroštvu, poklici pomoči, motivi za poklicno 

odločitev, krizne intervencije, procesne intervencije, študentje. 

 





 

ABSTRACT 

This master's thesis studies the connection between an individual's adverse childhood 

experience (ACE) and the decision to pursue a helping career. Authors have been researching 

the impact of far-reaching effects of ACE since 1997 and the first Slovenian study of its kind 

was conducted in 2019. In the theoretical introduction the paper first presents the concepts of 

the originial and Slovenian ACE study and explains some concerns and criticisms of ACE 

studies. This is followed by an overview of relevant professional theories, and the demarcation 

of internal and external motives, which we assume to subconsciously or consciously influence 

the decision to pursue a profession. The purpose of the empirical research is to check whether 

there are differences between students of social pedagogy (hereinafter SP) and students of 

pharmacy in the motives for deciding on their studies and the differences between their 

assessment of ACE. The master's thesis reveals the occurrence of ACE in an individual group 

of students, and the correlation between the assessment of ACE and the motives for choosing a 

profession. Furthermore, we deepen this with the providers of care and helping professions, 

where we are interested in their views on the decision for their profession, in connection with 

their assessment of the ACE and cooping with stressful situations at work. In order to better 

understand the studied issues, we used a combined approach with quantitative and qualitative 

methodology. The sample includes a total of 152 female students (81 social pedagogy students 

and 71 pharmacy students) and five professionals working in the field of procedural (three 

social pedagogues) and crisis (firefighter and rescuer) interventions. The findings show that SP 

students have a higher ACE score and decide to a greater extent for their profession based on 

their internal motives. Both groups of female students also differ in the motives that contribute 

to the decision to pursue their profession. SP students put greater importance to motives, such 

as: social orientation, empathy, personal satisfaction, joy to work, contribution to society and 

the desire to care for others, while for pharmacy students’ motives are, that they enjoy their 

work, are more science-oriented, want to work on themselves and help society. The correlation 

between the ACE score and the internal motive of researching and solving one's personal 

problems was confirmed in the group of SP students. We perceived positive feelings (and 

feedback) when providing help, an ambivalent form of attachment, childhood experiences and 

mentors during adolescence as motives important in deciding on the profession of our 

interviewees. As extremely important in dealing with stress, in addition of support of the team 

and good relations, we also perceived longer years of service.  

Keywords: adverse childhood experience, helping professions, motives for career decision-

making, crisis interventions, procedural interventions, students. 
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I UVOD 

Med študijem socialne pedagogike sem se večkrat spraševala o svoji lastni pravilni odločitvi za 

poklic in razmišljala o tem, zakaj nekatere ljudi usmeri na pot nesebičnih, napornih in včasih 

zelo stresnih poklicev pomoči. Proti koncu študija na fakulteti sem ugotovila, kje je moje 

poslanstvo, in vzljubila vse elemente socialne pedagogike, ki pa mi ni odgovorila na vprašanje, 

zakaj. Zakaj ta poklic in zakaj ravno jaz. Ko sem leta 2019 slišala o sicer prvotno ameriški 

študiji o obremenjujočih izkušnjah v otroštvu (v nadaljevanju OIO), ki se je tistega leta prvič 

izvajala na slovenski populaciji, se mi je zdelo zanimivo, na kakšen način lahko povežem njene 

izsledke in s tem ugotovim (z nekaj karikiranja), »kje pri vsem tem tiči zajec?«. 

Ko smo se lotili pregledovanja literature v prvi fazi raziskave, je kmalu postalo jasno, da je 

študij in različnih pogledov na OIO ogromno. Bazen informacij, v katerem smo se znašli, je 

pokazal tudi veliko pomanjkanje strokovne literature o povezavah med OIO in poklici pomoči. 

Raziskovanje OIO sega v 80. leta prejšnjega stoletja (Felitti idr., 1998), slovensko študijo pa 

smo dočakali leta 2019 (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). Rezultati so pokazali, da je fizično 

nasilje v otroštvu doživelo 43 % vprašanih, čustvenega 55 %, spolnega pa 6 %. Pri OIO gre za 

res obsežen, dolgotrajen stres, imenovan tudi toksični stres, ki lahko vpliva na dejavnike zdravja 

v odraslosti, vodi pa tudi do različnih oblik zasvojenosti in drugih nezdravih vedenj, prispeva k 

slabšemu uspehu v šoli in posledično nižji doseženi izobrazbi, slabši zaposlitvi, dohodku itd. 

(Kuhar, 2020, v Malovrh, 2020). Če obstaja ogromno empiričnih dokazov o velikem vplivu 

OIO na kasnejše odraslo življenje posameznikov in če povzamemo Guggenbühl-Craiga (1997), 

ki pravi, da se socialni delavec (ali pedagog, op. a.) odloči za ta težak in odgovoren poklic 

zaradi najrazličnejših psihičnih ozadij, ki so pri vsakem posamezniku drugačna, vendar pa 

obstajajo določeni, vsem socialnim delavcem skupni razlogi, zakaj so si izbrali ta poklic in v 

njem vztrajajo – potem morda lahko predpostavljamo, da imajo izvajalci poklicev pomoči 

določene podobnosti pri izkušnjah v preteklosti in da jih ženejo skupni motivi do poklicev 

nudenja pomoči. Pri tem smo se opirali še na poklicne teorije in na raziskave motivov odločitve 

za poklic pri izvajalcih poklicev pomoči. 

Namen pričujočega dela je tako ugotoviti, kakšne so povezave in razlike med študenti socialne 

pedagogike ter študenti farmacije pri njihovih motivih odločitve za študij. Medtem ko študij 

socialne pedagogike spada v družboslovno smer, je bolj humanistično naravnan, sloni na 

kvalitativnih metodologijah in celostnem delu na sebi (tekom študija delamo tako na osebnem 

kot strokovnem področju dela na sebi), je študij farmacije naravosloven, znanstveno usmerjen 

in se opira na empirične in kvantitativne izsledke. V empiričnem delu magistrskega dela 

ugotavljamo, kako se rezultati OIO povezujejo z motivi izbire poklica pri vsaki skupini 

študentov, to pa nadalje preverimo in poglobimo še pri izvajalcih poklicev pomoči (tri socialne 

pedagoginje, zaposlene v okviru procesnih intervencij, in dva izvajalca poklicev pomoči, 

zaposlena v okviru kriznih intervencij, ki delata kot reševalec v službi nujne medicinske pomoči 

ter gasilec v eni izmed slovenskih poklicnih gasilskih brigad). Osrednji del magistrskega dela 

tako predstavljajo kvantitativni podatki, pridobljeni s strani študentov, in kvalitativni podatki, 

pridobljeni preko intervjujev z izvajalci poklicev pomoči. Dodatno smo pridobili še odprto 

vprašanje anketirancev in oceno OIO intervjuvanih sogovornikov. Vse to nam je pomagalo 
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razumeti vprašanje, kje so povezave, navezave in korelacije med različnimi pojavi ter vidiki 

preučevane teme. 
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II TEORETIČNI DEL 

1 OBREMENJUJOČE IZKUŠNJE V OTROŠTVU 

1.1 Opredelitev obremenjujočih izkušenj v otroštvu 

Izraz obremenjujoče izkušnje v otroštvu (angl. Adverse Childhood Experiences, poznan tudi 

pod okrajšavo ACE, v slovenskem jeziku pa OIO) označuje potencialno travmatične dogodke, 

ki se zgodijo v času otroštva osebe (do posameznikovega 17. leta starosti), kot so doživljanje 

nasilja (psihično, fizično, spolno in čustveno), zlorab in zanemarjanja (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2019). Izraz vključuje tudi značilnosti otrokovega okolja, ki lahko 

oslabijo njegov občutek varnosti in stabilnosti, na primer odraščanje s članom gospodinjstva, 

ki zlorablja prepovedane substance, odraščanje s članom gospodinjstva, ki ima samomorilna 

nagnjenja, izguba starša, ločitev itd. (Felitti idr., 1998; Kuhar idr., 2018). Kuhar idr. (2020) pri 

OIO govori o intenzivnem stresu, ki se ponavlja in ki traja dolgo, to pa imenuje toksični stres, 

pomeni pa izredno močno in kronično aktiviranje stresnega odziva. 

1.2 Raziskovanje OIO 

Začetki študije o OIO segajo v 80. leta prejšnjega stoletja, ko Felitti pri raziskovanju 

prekomerne telesne teže v enem izmed medicinskih centrov v Združenih državah Amerike (v 

nadaljevanju ZDA) odkrije, da debelost (velik javnozdravstveni problem družbe) pri 

posameznikih (vzorec je zajemal 286 oseb), vključenih v Program za prekomerno telesno težo, 

v 55 % predstavlja odziv osebe na otroško spolno zlorabo (Felitti idr., 1998, Felitti, 2019). 

Odkritje, da so potencialne OIO pomembno povezane z različnimi negativnimi izidi v 

odraslosti, na primer z zdravstvenimi kazalniki, psihosocialnim funkcioniranjem in na splošno 

s kakovostjo življenja, poveže Felittija idr. (1998; Felitti, 2019) s Centrom za nadzor bolezni in 

preventivo, kjer so želeli preko znanstveno preverjenih programov in intervencij preprečiti, 

zaustaviti ali vsaj zmanjšati posledice OIO v odraslosti (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). 

Prva študija o OIO je bila izvedena med letoma 1995 in 1997 v ZDA na vzorcu 17.337 

anketirancev (Felitti idr., 1998) z 68 % odzivom na anketne vprašalnike, ki so bili 

posameznikom poslani po pošti (Kuhar, 2019). Kategorije v prvi študiji OIO so bile: 

psihološka, fizična in spolna zloraba in izpostavljenost zlorabi prepovedanih substanc v 

gospodinjstvu, duševnim boleznim, nasilju nad materjo (ali mačeho) in kriminalnim vedenjem 

člana gospodinjstva (Felitti idr., 1998). Izsledki so pokazali, da je 87 % anketiranih doživelo 

eno do dve OIO, 16 % pa celo štiri ali več OIO (Kuhar, b. d.). Anketiranci so bili opredeljeni 

kot izpostavljeni OIO, če so v določeni kategoriji (npr. fizična zloraba) odgovorili pritrdilno na 

najmanj eno podvprašanje (Felitti idr., 1998). 

Namen prve raziskave o OIO je bil ugotoviti razširjenost OIO v splošni populaciji in kako se 

OIO odražajo na odrasli populaciji desetletja pozneje (Felitti idr., 1998). Izkazalo se je, da 

široka paleta dolgoročnih nevrobioloških in epidemioloških učinkov OIO lahko spremlja 

posameznike v celotni odrasli dobi (Hiles Howard idr., 2015). Različne OIO so pogosto 
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povezane med seboj (Dong idr. 2004), kar pomeni, da so posamezniki, ki so doživeli eno OIO, 

verjetno doživeli tudi še eno ali več drugih OIO (Felitti idr., 1998). Z večjim številom OIO (v 

prvotni raziskavi je bilo to imenovano »ocena« OIO) pa se poveča verjetnost za razvoj nekaterih 

bolezni, prezgodnjo smrt in slabih življenjskih pogojev (Hiles Howard idr., 2015). Daljnosežni 

učinki OIO lahko vključujejo panične reakcije, tesnobo, depresijo, halucinacije, motnje spanja, 

debelost, somatske simptome, uživanje prepovedanih drog, promiskuitetno vedenje, težave pri 

obvladovanju jeze, kronične glavobole in tveganje za nasilje s strani intimnega partnerja (Corso 

idr., 2008; Felitti idr., 1998; Kuhar, 2020, v Štuber, 2020; Strine idr., 2012a; Strine idr., 2012b). 

O zlorabi v otroštvu in njenih dolgoročnih posledicah so sociologi in psihologi (npr. Beitchman 

idr., 1992; Felitti idr., 1998; Finkelhor in Browne, 1985) objavili številne prispevke, vendar je 

bilo razumevanje pomembnosti zlorabe za zdravstvene težave v odraslosti pred prvo študijo o 

OIO v vseh nepopolno. Študije dolgoročnih učinkov zlorabe v otroštvu (Beitchman idr., 1992; 

Felitti idr., 1998; Finkelhor in Browne, 1985) po navadi preučujejo vpliv posamezne vrste 

zlorabe (na primer spolne zlorabe) na zdravstvene težave v odraslosti, le nekaj študij (Dong idr. 

2004; McCauley idr., 1997; Moeller idr., 1993) pa potrdi vpliv več kot ene vrste zlorabe na 

posledice v odraslosti. Študija OIO poudari povezavo med oceno OIO in pojavom bolezni 

(Felitti idr., 1998), kot so srčne in pljučne bolezni, rak, srčni infarkt, možganska kap in 

sladkorna bolezen pri odraslih (Mitchell idr., 2019). 

Nadaljnje študije OIO ugotavljajo tudi pomembne povezave med oceno OIO in težkimi 

socialno-ekonomskimi okoliščinami v odraslosti (Kuhar, b. d.): višja kot je ocena OIO, večje 

je npr. tveganje za brezposelnost (Liu idr., 2013), brezdomstvo (Ross idr., 2013), težave z 

alkoholom (Strine idr., 2012), kajenjem (Strine, Edwards idr., 2012) in slabši učni uspeh 

oziroma nižjo stopnjo dosežene izobrazbe (Kuhar, 2020, v Štuber, 2020). 

Zadnja večja raziskava o OIO (Merrick idr., 2018), izvedena med letoma 2011 in 2014 na 

vzorcu 23 ameriških zveznih držav, ki je zajela 214.157 anketirancev, navaja, da je 62 % 

odraslih doživelo najmanj eno OIO, skoraj četrtina pa jih je poročala, da so doživeli tri ali več 

OIO. 

Ker OIO predstavljajo resen javnozdravstveni problem z daljnosežnimi posledicami tekom 

celotnega življenja, številne raziskave kažejo, kakšne ekonomske prihranke omogoča 

zmanjševanje le-teh (glej npr. Peterson idr., 2018). Bellis idr. (2019) pa so v metaanalizi 

pokazali, da bi z desetodstotnim zmanjšanjem pojavnosti OIO v Evropi in ZDA prihranili 90 

milijard evrov. 

1.3 Kritike študije OIO 

Študije o OIO so odprle pot raziskavam o medgeneracijskem prenosu travme (npr. Danieli, 

1998) kot tudi študijam, ki raziskujejo, kakšno povezavo ima »ocena« OIO bodočih mater z 

možnostjo zapletov pri porodu otroka, psihičnimi in motoričnimi sposobnostmi novorojenčka 

in poporodno depresijo (npr. McDonnell in Valentino, 2016). Zaradi študij o OIO se je prav 

tako začelo spodbujati socialno politiko, ki bi delovala preventivno in bi sistematično 
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intervenirala tako v smeri prepoznavanja in preprečevanja OIO kot tudi v smeri zmanjševanja 

posledic OIO (Kuhar, b. d.). Vseeno pa avtorice Hartas (2019), Kelly-Irving in Delpierre (2019) 

ter Greeson (idr., 2014) navajajo nekatere teoretične in metodološke pomanjkljivosti raziskav 

o OIO. 

Kelly-Irving in Delpierre (2019) menita, da je v študijah o OIO velika metodološka 

pomanjkljivost retrospektivnost študije. Retrospektivnost pomeni, da s pomočjo anketiranca 

rekonstruiramo dogodke iz preteklosti (Vogrinc, 2008) oziroma, v primeru študij OIO, 

anketiranec dogodke uredi sam po kronološkem vrstnem redu. Vprašanja takega tipa so 

podvržena tim. »recall bias« oziroma pomanjkljivostim pri priklicu določenega spomina. Tudi 

Greeson idr. (2014) to vidijo kot eno od omejitev študij o OIO. Nekatere študije OIO so namesto 

retrospektivnega pristopa uporabile prospektivni pristop zbiranja podatkov (Clark idr., 2010; 

Kelly-Irving idr., 2013). V takih študijah zbirajo podatke longitudinalno, da bi ugotovili 

pojavnost specifičnega izida po izpostavljenosti določenemu dejavniku, saj je tako mogoče 

oceniti naravo in moč potencialnega razmerja med izpostavljenostjo in izidom. Spet drugi 

avtorji uporabijo kombinirano metodologijo prospektivnega in retrospektivnega pristopa (npr. 

Houtepen idr., 2018), kar pomeni, da do otrokovega osmega leta starosti o izpostavljenosti OIO 

poročajo starši, od osmega leta naprej pa otrok sam. Omenjeni avtorji so večino (89 %) 

podatkov zbrali prospektivno, kar je pokazalo razlike v poročanju o OIO. Ko so v študiji 

ugotavljali razlike med prospektivno in retrospektivno pridobljenimi podatki, se je izkazalo, da 

je bilo prospektivnega poročanja o spolni zlorabi s strani staršev manj, kot so kasneje 

retrospektivno samoporočali udeleženci. Temu so avtorji (prav tam) rekli »misclassification 

bias«, kar pomeni napačno ali pristransko razvrstitev nekoga ali nečesa v skupino ali kategorijo. 

S tem so naslovili tveganje za pristransko poročanje pomembnih drugih otroka, bodisi zaradi 

občutljivosti tematike bodisi zaradi pomanjkanja zavedanja o težavah v življenju otroka. 

Nadalje avtorici Kelly-Irving in Delpierre (2019) kot pomanjkljivost raziskav OIO izpostavita 

tudi nedosledno definiranje kategorij OIO (npr. v nekaterih študijah sta revščina in pomanjkanje 

zajeta, v drugih ne). O tem govorijo tudi Greeson idr. (2014), ki menijo, da študija OIO z 

desetimi kategorijami izključuje nekatere potencialno visoko rizične dogodke iz otroštva (npr. 

medvrstniško nasilje, nasilje v skupnosti, spolni napad in druge sorazmerno bolj redke OIO v 

okolju ZDA, kot so naravne katastrofe, ugrabitev, prisilni premik/umik, vojna, politično nasilje 

itd.). Kelly-Irving in Delpierre (2019) omenita tudi uporabo vprašalnika OIO z namenom 

individualiziranja in stigmatiziranja. Avtorici menita, da zaradi vedno večjega zanimanja za 

študije OIO, posameznikom naložimo breme njihove »ocene« OIO in to, da posameznike 

pustimo »v strahu za svoje zdravje, morda celo življenje« (str. 7), kritizirata. 

Kot zadnjo kritiko avtorici (Kelly-Irving in Delpierre, 2019) navedeta napačno interpretacijo 

rezultatov, ki jih prinesejo študije OIO. Kot primer navedeta svojo študijo (Kelly-Irving idr., 

2013), ki je ugotovila, da ženske z dvema ali več OIO dvakrat bolj pogosto poročajo o rakavih 

obolenjih pred dopolnjenim 50. letom starosti, kot tiste ženske, ki so poročale o nič OIO. Ko 

natančneje pogledamo pridobljene podatke te študije, pa vidimo, da je v skupini z dvema ali 

več OIO 23 % žensk (N=641) poročalo o tem, da imajo rakava obolenja, medtem ko je v skupini 

z nič ACE 9 % žensk (N=2483) poročalo o rakavih obolenjih. Medtem ko je relativna verjetnost 
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za razvoj raka v skupini z višjo oceno OIO večja, avtorici menita, da je pomembno povedati 

tudi, da 77 % žensk v skupini z dvema ali več OIO ni razvilo rakavih obolenj. Avtorici (prav 

tam) na tem mestu menita, da ne smemo pozabiti, da gre pri študijah o OIO za dokazovanje 

verjetnosti pojava in ne za poudarjanje determinističnih neposredno vzročnih razmerij med OIO 

in zdravstvenim stanjem v odraslosti. 

Finkelhor (2017) v svojem članku Screening for adverse childhood experiences (ACEs): 

Cautions and suggestions meni, da je še vedno prezgodaj za obsežno presejanje rezultatov OIO 

študij v zdravstvenih ustanovah z namenom interveniranja v kontekstu javnega zdravja. 

Bistveno vprašanje, ki ga Finkelhor (2017) postavlja, je, katere pokazatelje tega, da bo oseba 

razvila neugodne izide v odraslosti, bi morali iskati skozi zgodnje odkrivanje OIO. Pri tem 

poudarja, da OIO ni okužba, ki povzroči bolezen, temveč je v igri ogromno drugih mehanizmov, 

ki igrajo pomembno vlogo pri neugodnih odzivih v odraslosti (slabe zdravstvene odločitve, 

neprilagojeni kognitivni modeli, neustrezni mehanizmi spoprijemanja itd.). Avtor pravi, da so 

ti drugi mehanizmi lahko učinkovitejše vodilo pri zgodnjem odkrivanju neugodnih odzivov v 

odraslosti kot pa OIO (prav tam). 

Tudi Hartas (2019) navaja metodološke in konceptualne napake, ki se nanašajo na naravo 

razmerja (vzročno ali povezovalno) med otroško izpostavljenostjo OIO in dejavniki tveganja 

za zdravstvene težave v odraslosti. Avtorica preuči štiri OIO študije (Bellis idr., 2013; Bellis 

idr., 2014a; Bellis idr., 2014b; Felitti idr., 1998) in ugotovi, da se pojmi, kot so povezava, vpliv 

in vzročnost, uporabljajo izmenjaje, razmerje med OIO in dejavniki tveganja v odrasli dobi pa 

je naslovljeno kot vzrok in posledica. Za ugotavljanje vzročnosti je vrstni red pojavljanja 

dogodkov pomemben, zato ima retrospektivni priklic informacij omejitve pri določanju 

časovnega zaporedja dogodkom. Hartas (2019) poudari, da ni mogoče sklepati, kot menijo 

Felitti idr. (1998, str. 251), da je »vpliv OIO na zdravje v odraslosti močan« glede na to, da 

druga tveganja (npr. revščina) in zaščitni dejavniki (razširjena družinska podpora, vezi v 

skupnosti itd.) lahko pojasnijo to povezavo. 

2 SLOVENSKA ŠTUDIJA O OIO 

Od leta 2009 pod vodstvom Centra za nadzor bolezni in preventivo v večini zveznih držav ZDA 

sistematično zbirajo podatke o razširjenosti OIO (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). Raziskavo o 

OIO so izvedle tudi številne evropske države, nedavno Romunija, Makedonija, Srbija, Litva, 

Latvija, Albanija, Turčija, Črna gora, Rusija, Češka, Poljska, Norveška in tudi Kanada, 

Brazilija, Kitajska, Filipini in Jordanija (Kuhar, b. d.). 

Leta 2019 je bila študija OIO prvič izvedena tudi na slovenski populaciji. Ugotavljala je 

razširjenost OIO ter povezave OIO z zdravjem posameznikov in različnimi vidiki njihovega 

funkcioniranja in kakovosti življenja v odraslosti. Raziskava je preučila tudi pozitivne izkušnje 

v otroštvu, različne vidike psihične odpornosti in z zdravjem povezanega življenjskega sloga v 

odraslosti. Vzorec je zajemal 4939 anketirancev in je bil reprezentativen po spolu, starosti, 

izobrazbi in regiji. Rezultati so pokazali, da je večina (76,5 %) anketiranih v otroštvu doživela 
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vsaj eno OIO od desetih, 27,3 % udeležencev pa je poročalo o štirih ali več OIO (Kuhar idr., 

2020). 

Če primerjamo podatke držav Evropske unije s slovenskimi, imamo Slovenci zelo drugačne 

rezultate. V slovenski raziskavi je fizično nasilje potrdilo 43 % vprašanih, medtem ko ta 

odstotek v angleški študiji znaša 15 %, v nemški 10 % in madžarski 5 %. Podobno je s 

čustvenim nasiljem, ki ga je v slovenski raziskavi potrdilo 55 % vprašanih, medtem ko to v 

angleški študiji izpričuje 17,3 % anketiranih, v nemški 13 % in v madžarski 5 % (Bellis idr., 

2014; Kuhar in Zager Kocjan, 2020; Nagy Ujhelyi idr., 2019; Witt idr., 2019). Možno razlago 

za visoko stopnjo obeh vrst nasilja odraslega člana gospodinjstva nad otrokom vidita Kuhar in 

Zager Kocjan (2020) v tem, da se v teh dveh OIO skrivajo disciplinske oz. vzgojne prakse, ki 

so veljale in ponekod še vedno veljajo za povsem legitimne in neškodljive (npr. včasih je bilo 

sprejemljivo, da otroka občasno »udarimo po riti«, danes nam to preprečuje Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini, sprejet leta 2008, ki vključuje tudi konkretne programe v 

primeru nasilja, npr. Unicefove Varne točke). 

Način merjenja posameznih OIO v različnih študijah ni identičen. Nasilje med odraslimi člani 

gospodinjstva so na primer v prvi študiji OIO (Felitti idr., 1998) merili le kot nasilje nad 

materjo, dandanes pa je ta kategorija širša in lahko vključuje tudi nasilje starih staršev nad starši 

ter druge oblike družinskega nasilja (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). V znanstvenih krogih se 

vedno znova izkaže, da je najbolj pomembnih osnovnih deset OIO, od katerih je pet OIO osebne 

narave, pet pa se jih navezuje na člane gospodinjstva, v katerem je otrok prebival. Prvih pet 

kategorij v slovenski študiji je: čustveno, telesno in spolno nasilje ter čustveno in fizično 

zanemarjanje, drugih pet kategorij pa: telesno nasilje/zlorabe med odraslimi člani 

gospodinjstva, odrasli član gospodinjstva s težavami v duševnem zdravju, kriminalna dejanja 

ali zasvojenost odraslega člana gospodinjstva in razveza, smrt ali zapustitev s strani 

starša/skrbnika. Pri dodatnih kategorijah OIO ni konsenza o tem, katere so bolj/manj 

pomembne, v slovensko študijo pa so zajeli še življenje v revščini oz. podpovprečen materialni 

položaj (šlo je za samooceno), viktimizacijo s strani prijateljev1 ali odsotnost vsaj enega 

dobrega prijatelja, podpovprečne ocene ali ponavljanje razreda, naravno katastrofo, težjo 

prometno nesrečo ali resno bolezen, smrt osebe, ki je bila anketirancu bližje od staršev ali 

ločitev od nje in občutek diskriminacije (zaradi narodnosti, verske pripadnosti, spolne 

orientacije ali hendikepa) (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020). 

Poleg opisanih OIO so v tuje študije vključeni še na primer udeleženost v vojni, invazivni 

medicinski posegi (Kuhar, b. d.), izpostavljenost mladih nasilju v skupnosti (Lee idr., 2017) in 

izpostavljenost staršev drogam (DeLisi idr., 2019). Avtorji DeLisi idr. kategorijo 

izpostavljenost staršev drogam (angl. »parent drug exposure«) označijo kot novo kategorijo, 

čeprav je zasvojenost odraslega člana gospodinjstva že ena od desetih kategorij v študijah o 

OIO. To pojasnijo – zasvojenost odraslega člana gospodinjstva ne zajame v celoti situacij, ko 

                                                
1 Med različnimi termini, npr. trpinčenje med vrstniki, vrstniško ustrahovanje, tiraniziranje, maltretiranje, 

viktimizacija, zlorabljanje, mučenje (Lešnik Mugnaioni idr., 2009; Pečjak, 2014; Polak idr., 2011), se je najbolj 

uveljavil pojem »bullying«, ki pomeni vsakega od zgoraj naštetih izrazov. V slovenskem kontekstu se s pojmom 

označuje »medvrstniško nasilje« (Pečjak, 2014). 
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na primer starši spodbujajo uporabo drog pri svojih otrocih, jim to pokažejo ali jim drogo celo 

dajejo. Njihova raziskava je pokazala, da najzgodnejše izkušnje z drogo segajo v tretje in četrto 

leto starosti udeležencev. Pod to kategorijo prav tako uvedejo prenatalno izpostavljenost 

drogam, kar pomeni, da ženska v času nosečnosti uporablja droge, ki lahko škodujejo razvoju 

otroka (Glantz in Chambers, 2006). 

2.1 Dejavniki psihične odpornosti v slovenski študiji o OIO 

Kadar gre za pozitiven prilagoditveni odziv na obremenjujoče dogodke (Kuhar idr., 2020) ali 

sposobnost vzdrževanja ustreznega vedenja ob življenjskih stresnih dogodkih (Rus Makovec, 

2003) govorimo o psihični odpornosti2. Psihična odpornost predstavlja varovalni dejavnik, kar 

pomeni, da deluje kot protiutež neugodnim dejavnikom in zmanjšuje posameznikovo 

prizadetost (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

Posamezniki se razlikujejo v tem, kako se odzivajo na pomembne grožnje, stresorje, 

potencialne travmatične dogodke ali obremenilne okoliščine. Odziv na tako situacijo ali 

razmere je odvisen od: 

 osebnih značilnosti: npr. samopodobe, strategij spoprijemanja s težavami, zmožnosti 

samouravnavanja – te so v veliki meri odvisne od razvojne zgodovine posameznika, 

značilnosti izvorne družine, širše mreže čustveno-socialne podpore v otroštvu; 

 aktualne podpore v družini ali/in v širšem socialnem okolju (Kuhar idr., 2020). 

Kot najpomembnejši dejavnik za razvoj psihične odpornosti (v otroštvu) se navaja vsaj en 

stabilen, naklonjen, podporen odnos – to je lahko odziven, uglašen starš, skrbnik ali druga 

odrasla oseba (lahko tudi izven družine, kot npr. učitelj, mladinski delavec itd.). Pomembno pa 

je tudi varno, stabilno in spodbudno širše okolje in preprečevanje sistemskih povzročiteljev 

toksičnega stresa (Kuhar, 2019). To, da imajo pozitivne izkušnje v otroštvu neposreden in 

pozitiven učinek na razvoj psihične odpornosti in tudi na zdravje ter na različne vidike 

delovanja v odraslosti, kažejo tudi študije (npr. Beutel idr., 2017). Pozitivne izkušnje v otroštvu 

lahko v veliki meri zmanjšajo negativne učinke OIO, pri čemer je njihov varovalni učinek 

manjši, če ima posameznik več OIO. V slovenski raziskavi so bili udeleženci vprašani o 

trinajstih pozitivnih izkušnjah, ki so jih bili deležni do 18. leta, pri čemer so v povprečju 

poročali o devetih pozitivnih izkušnjah. Tisti udeleženci, ki so poročali o več teh izkušnjah, 

imajo pričakovano manj OIO. Udeleženci so največkrat pripisali pretežno drži ali povsem drži 

(86,3 % vprašanih) trditvi, da jih je imela mama v otroštvu rada (za očete so to označili v 

80,3 %), najmanjkrat pa trditvi, da so imeli starši oz. skrbniki pri skrbi zanje pomoč sorodnikov, 

sosedov ali drugih ljudi (45,3 % vprašanih) (Kuhar idr., 2020). 

Med pozitivne izkušnje v otroštvu uvrščamo predvsem ugodne izkušnje v odnosih: z 

družinskimi člani, v šolskem okolju, s prijatelji, sosedi, v skupnosti (Kuhar idr., 2020). Werner 

(2001, v Dass—Brailsford, 2007) je na otoku Kauai (Havaji) v longitudinalni študiji o psihični 

odpornosti preučevala 505 posameznikov od rojstva do odraslosti. Preučevala je vpliv različnih 

                                                
2 V slovenščini se uporablja tudi izraz osebnostna prožnost (angl. resilience) (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). 
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bioloških in psihosocialnih dejavnikov tveganja, zaščitnih dejavnikov in stresnih življenjskih 

dogodkov na njihov razvoj, pri čemer so izsledki pokazali, da se je kot velik zaščitni dejavnik 

pokazala prisotnost starih staršev ali drugih mentorjev, ki so otrokom zagotavljali dosledno 

vzgojo in podporo. V slovenski raziskavi o OIO (Kuhar idr., 2020) so udeleženci na vprašanje, 

ali so imeli vsaj eno odraslo osebo, ki jim je bila bližje kot starši in so se ob njej počutili 

varnega/videnega/podprtega, v 43,6 % odgovorili pritrdilno. Na vprašanje, kdo je bila ta oseba, 

so največkrat navedli babico, sledijo sestra ali brat ter teta ali stric. Po raziskavi Johnson idr. 

(2005) pa naj bi pozitivne izkušnje v otroštvu, kot sta družinska toplina in podpora staršev, 

pripomogle k razvoju zaupanja, altruizma in optimizma v odraslosti. 

2.2 Socialno demografske značilnosti udeležencev slovenske študije o OIO 

Slovenska raziskava o OIO je pokazala tako razlike med spoloma kot razlike med starostnimi 

skupinami. V povprečju je bilo med ženskami več OIO kot med moškimi. O največ OIO so 

poročali posamezniki, stari 46–60 let, o najmanj pa mladi odrasli, stari 18–30 let. Precejšnje 

razlike je bilo opaziti tudi glede socialno-ekonomskega statusa (v nadaljevanju SES). Tisti z 

nižjim SES so poročali o večjem številu OIO v primerjavi s tistimi z višjim SES v otroštvu, 

nižji SES pa pomeni tudi večje tveganje za vse posamezne OIO, še posebej za fizično 

zanemarjanje otroka, kriminalna dejanja odraslega člana gospodinjstva, pa tudi za čustveno 

zanemarjanje, telesno nasilje med odraslimi člani gospodinjstva in zasvojenost odraslega člana 

gospodinjstva (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). 

Metaanaliza relevantnih študij o OIO in SES v otroštvu (Walsh idr., 2019) opozarja na močno 

povezanost med številom OIO in revščino oz. nizkim SES v otroštvu. Hughes in Tucker (2018) 

menita, da se mora revščina uvesti kot eno od osnovnih kategorij OIO, saj pravita, da je 

»revščina povezana s toliko otroškimi stiskami, da predstavlja eno izmed bolj vztrajnih 

kategorij OIO« (str. 124). Vseeno OIO ne gre zmanjšati zgolj ali pretežno na slab(š)e socialno-

ekonomske okoliščine v otroštvu. Avtorici Kelly-Irving in Delpierre (2019) pokažeta, da 

povezava med OIO in neugodnimi zdravstvenimi izidi vztraja tudi ob sočasni kontroli SES 

(materialna prikrajšanost/revščina). Če povzamemo – tisti z nižjim SES imajo povprečno večje 

število OIO kot tisti z višjim SES (Walsh idr. 2019), vseeno pa višji SES ne izniči možnosti za 

neugodne posledice OIO v odraslosti (Kelly-Irving in Delpierre, 2019). 

Razlike o številu OIO glede na kraj bivanja v otroštvu so bile v slovenski študiji majhne, še 

manjše so bile razlike glede na narodnost (slovenska in druga) (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). 

Kraj bivanja je igral vlogo pretežno le pri razvezi staršev/zapustitvi otroka, kar je skladno z 

ugotovitvami avtorjev Gautier idr. (2009), da je več razvez v urbanih okoljih. Rezultati, da 

narodnost ni povezana s številom OIO niti s tveganjem za posamezne OIO, pa so presenetljivi, 

saj tuje študije (npr. Slopen idr., 2016) pričajo ravno obratno. 

2.3 Sopojavljanje OIO v slovenski študiji 

Posamezniki, ki so doživeli eno OIO, so verjetno doživeli tudi še eno ali več drugih OIO (Felitti 

idr., 1998). Sopojavljanje OIO oziroma pridružene OIO se običajno v študijah o OIO ugotavlja 
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tako, da se preverja, ali oseba, ki poroča o posamezni OIO, poroča tudi o kateri drugi OIO. 

Pridružene OIO namreč pomenijo, da je za osebo, ki poroča o posamezni OIO, značilno večje 

tveganje, da bo poročala tudi o drugih OIO. Tudi raziskava Dong idr. (2004) dokazuje, da so 

različne OIO pogosto povezane med seboj, verjetnost, da bo oseba, ki poroča o eni OIO, imela 

pridružene OIO, pa je 2–18-krat višja, kot če oseba ne poroča o OIO. 

Kot najpogostejši OIO sta se v slovenski študiji izkazali obe vrsti nasilja (čustveno in fizično), 

vendar to nista OIO z največjim številom pridruženih OIO. Največje povprečno število 

pridruženih OIO je bilo ugotovljeno pri kriminalnih dejanjih odraslega člana gospodinjstva (4,8 

pridruženih OIO), telesnem nasilju med odraslimi člani gospodinjstva (4,5 pridruženih OIO), 

duševnih težavah odraslega člana gospodinjstva (4,3 pridruženih OIO) in spolni zlorabi/nasilju 

(prav tako 4,3 pridruženih OIO). Čustveno nasilje se nadalje najbolj povezuje s povišanim 

tveganjem za telesno nasilje in nasilje med starši ter za čustveno zanemarjanje, velja pa tudi 

obratno. Poleg tega sta med seboj močno povezani izkušnji čustvenega in fizičnega 

zanemarjanja ter telesno nasilje med starši in zasvojenost (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). 

Po pregledu osnovnih značilnosti in opredelitev študij OIO, se v nadaljevanju lotimo motivov, 

ki so pomembni pri odločitvi za poklic pomoči. 

3 ODLOČITEV ZA POKLIC3  

3.1 Motivacija in motivi 

Motivacijo opredelimo kot notranje procese, ki aktivirajo, vodijo in vzdržujejo vedenje (Baron 

in Kalsher, 2001, v Areh, 2007). Motivacija nam pomaga razumeti razloge za ravnanje ali 

vedenje na določen način. Običajno je prisotna želja, volja ali navdušenje nad čim. S 

pozitivnimi atribucijami se spodbuja, usmerja in vzdržuje ustrezno vedenje (nekateri bi rekli 

zaželeno vedenje, op. a) (State of the Public service series, 2013). Motivi so manj odvisni od 

genskih in drugih bioloških dejavnikov, niso pa od njih neodvisni. Sem prištevamo različne 

osebne in medosebne dejavnike, kot so potreba po dosežkih, socialni moči, potreba po druženju, 

intimnosti in spoštovanju (Areh, 2007). Motivacijo in motive, ki nas vodijo v življenju, lahko 

glede na izvor razdelimo na notranje in zunanje. 

                                                
3 V strokovni literaturi obstaja več izrazov za poklic (od kariera, poklic, profesija, karierna pot in poklicna pot), ki 

se od avtorja do avtorja lahko pomensko razlikujejo. Po Valenčič Zuljan (2012, v Devjak idr., 2014) poklicno pot 

predstavlja proces rasti in učenja od otroštva naprej, medtem ko je kariera le del te poti, ki jo posameznik prehodi 

med aktivnim udejstvovanjem v delovnih procesih. Javrh (2008, v Devjak idr., 2014) pravi, da se je pred sto leti s 

pojmom kariera označevalo sprejemljivo obliko karierizma in napredovanja, sčasoma pa se je izraz začel 

uporabljati kot zamenjava za izraz poklic, in sicer z namenom poudariti širše dimenzije, ki presegajo samo 

področje dela. Lapajne (1997) o pojmu »kariera« pravi, da ima izraz v slovenščini izrazito negativen prizvok, v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) pa naj bi bil glavni pomen izraza »(hitra) uveljavitev, 

uspeh na kakem področju delovanja«, podpomen pa »delovanje, življenje glede na poklicno družbeno področje« 

(SSKJ II, str. 288, v Lapajne, 1997). V magistrskem delu bomo privzeli termin poklic (in njegove izpeljanke) za 

večino primerov, saj želimo zajeti širok spekter tega termina od otroštva pa vse do prevladujoče življenjske delovne 

vloge. 



Kovač, T. (2022). Povezava obremenjujočih izkušenj v otroštvu z odločitvijo za poklic pomoči. 

11 

3.1.1 Opredelitev zunanje motivacije in motivov 

Za zunanje motive je značilno, da cilj ni dejavnost sama, ampak je dejavnost le sredstvo za 

doseganje pozitivnih posledic in izogibanje negativnim posledicam. Otrok na primer vadi 

inštrument, ker ga starši silijo; študent se uči, da bo dobil dobro oceno in obdržal štipendijo; 

zaposleni dela nadure zaradi višje plače. Zunanja motivacija običajno ni trajna; ko njen vir 

preneha (npr. starši nehajo siliti otroka k vaji), pogosto preneha tudi dejavnost (Kavčič idr., 

2019). 

3.1.2 Opredelitev notranje motivacije in motivov 

O notranjih motivih govorimo takrat, kadar je cilj delovanja dejavnost sama, torej je ta 

pomembnejša od rezultata, je vir zadovoljstva in kot taka podkrepljuje samo sebe. Otrok na 

primer riše, ker pri tem uživa; študent hodi na dodatna predavanja, ker ga vsebina zanima. 

Opišemo jo lahko tudi kot nagnjenost k iskanju in premagovanju ovir pri doseganju osebnih 

ciljev in uveljavljanju svojih zmožnosti. Kadar smo notranje motivirani, za opravljanje 

dejavnosti ne potrebujemo nagrad ali groženj, zaradi svojih značilnosti pa je notranja motivacija 

tipično trajna in vztraja tudi brez zunanje kontrole ali podkrepitve. Notranja motivacija se 

nanaša na dejavnosti, ki so posamezniku zanimive in zadovoljujoče, zaznava jih kot 

prostovoljne, spremlja pa jih tudi občutek izbire. Notranje motivirano vedenje je poleg tega 

notranje regulirano in popolnoma samodoločeno. Pri dejavnostih, ki so notranje motivirane, je 

pogostejše tudi doživljanje zanosa (Kavčič idr., 2019). 

Čeprav notranja motivacija izvira iz posameznika samega, jo lahko tudi okolje spodbudi 

oziroma podpira, na primer s skrbjo za dobre medosebne odnose, prepoznavanjem in 

upoštevanjem potreb, interesov in predlogov itd. (Kavčič idr., 2019). Reeve (2009, v Kavčič 

idr., 2019) navaja, da se notranja motivacija povezuje z različnimi pozitivnimi izidi, vključno s 

povečano vztrajnostjo pri dejavnosti (npr. pri nadaljevanju šolanja, pri telesni vadbi), višjo 

ustvarjalnostjo, bolj kakovostnim učenjem (učenec uporablja prožno mišljenje, aktivno 

procesira informacije in snov poglobljeno razume) ter z višjim subjektivnim blagostanjem, 

samospoštovanjem, vitalnostjo, bolj kakovostnimi socialnimi odnosi ter nižjima ravnema 

anksioznosti in depresivnosti. 

Da bi razumeli, kaj vpliva na odločitev za poklic pomoči ali poklic na splošno, se bomo na 

kratko dotaknili nekaterih teorij poklicne odločitve, ki so pomembne za razumevanje odločitve 

za poklic. V grobem jih delimo na psihološke teorije in nepsihološke teorije poklicne odločitve. 

Psihološke (ali notranje) teorije izbire poklica poudarjajo pomen osebnosti posameznika, ki se 

znajde pred sprejetjem odločitve za poklic. Le-ta se sam po lastni presoji odloča, kateri poklic 

je zanj najbolj primeren in za katerega se čuti sposobnega. Poklicna odločitev je tako 

neposredno odvisna od posameznikovih lastnosti, le posredno tudi od okolja, v katerem se 

posameznik nahaja (Hozjan, 2010). Lovšin (2015) in Hozjan (2010) pravita, da je psiholoških 

teorij poklicne orientacije več, vsem pa je skupna predpostavka, da je posameznik pri izbiri 

poklica svoboden in da ima možnost vplivanja na svojo profesionalno prihodnost, kar pomeni, 

da se samostojno odloča. Vseeno, poudarja Hozjan (2010), pri tem ne smemo spregledati, da 
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na posameznika in njegovo odločitev vplivajo tudi njegove osebne želje, motivi in sposobnosti. 

Zavedati se moramo dejstva, da se ti ne oblikujejo v osami, ločeno od družbe, temveč znotraj 

točno določenega socialno-kulturnega konteksta. Prav to slednje se velikokrat pojavlja kot 

kritika psiholoških pristopov k razumevanju poklicne orientacije. 

Nepsihološke (ali zunanje) teorije poklicne odločitve izhajajo iz tega, da posameznika pri izbiri 

poklica usmerjajo in omejujejo socialne strukture, kulturne norme in ustanove (Lovšin, 2015). 

Glavni dejavnik posameznikove poklicne odločitve je v posameznikovem okolju. Sem spadajo 

npr. teorija naključij, ekonomske teorije, sociološke teorije itn., ki posameznikovih lastnosti, 

kot so sposobnosti, zmožnosti, motivi, interesi, vrednote in druge, ne upoštevajo kot dejavnike 

pri izbiri poklica (Brančić, 1986). V nadaljevanju predstavljamo poklicne teorije, ki osvetlijo 

razumevanje procesa odločitve za poklic, vse pa v grobem spadajo v psihološke teorije. 

3.2 Poklicne teorije 

3.2.1 Teorija lastnosti in zahtev 

Teorija lastnosti in zahtev velja za prvo teoretsko smer na področju poklicne orientacije 

(Lovšin, 2015). Njen začetnik Parsons je leta 1909 opisal poklicno svetovanje kot stopenjski 

proces, v katerem po eni strani spoznavamo lastnosti posameznika, po drugi pa analiziramo 

podatke o poklicih, ki so na voljo. Cilj je, da posameznik pride do zrele, racionalne odločitve 

na podlagi sistematične primerjave svojih lastnosti (psihofizičnih sposobnosti, znanja, 

omejitev, dosežkov …) z zahtevami poklica oz. tipov karier (Lapajne, 1997; Lovšin, 2015). 

Pomanjkljivosti tega teoretskega diskurza sta predvsem v tem, da vsako lastnost obravnava kot 

svojo, ločeno statistično kategorijo (Lovšin, 2015) in pa da šteje izbiro poklica za racionalno in 

zavestno odločitev med natančno opredeljenimi možnostmi. Opazovanje dejanskega procesa 

odločanja pri vrsti posameznikov kaže na močan vpliv podzavestnih in ne preveč racionalnih 

silnic, veliko ljudi pa se različnih možnosti pri odločitvi za poklic sploh ne zaveda. Odločitev 

je odvisna od pričakovanih vrednosti posameznih možnosti (npr. dohodek, poklicni ali šolski 

uspeh, stalnost zaposlitve …) (Lapajne, 1997). Čeprav trije osnovni koraki teorije – 

spoznavanje sebe, spoznavanje poklicev in integracija znanj z obeh področij, predstavljajo 

grobo osnovo in enega od temeljev večine sodobnih teorij poklicnega razvoja (Zagoričnik, 

2016), teorija lastnosti in zahtev vseeno ne pojasni procesa odločanja (Lovšin, 2015), tukaj pa 

jo opišemo, ker predstavlja splošno predhodnico naslednjim teorijam. 

3.2.2 Teorija Anne Roe 

Naslednja je teorija Roe (1956, v Lapajne, 1997), ki nekoliko več prispeva k procesu 

razumevanja odločanja. Teorija govori o tem, da se v našem otroštvu dogajajo procesi, ki 

vplivajo na odločitev za poklic. Avtorica poudarja nezavedne motivacijske dejavnike pri izbiri 

poklica. Njena teorija se v strokovni literaturi imenuje tudi teorija zgodnjih determinant izbire 

poklica ali teorija potreb. Roe se je kot prva raziskovalka osredotočila na pomembnost vpliva 

staršev na razvoj otroštva in razvoj poklica. Skozi predvidevanje poklicne izbire glede na 

psihološke potrebe, ki se razvijejo iz interakcije med otroki in njihovimi starši, je želela 
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pokazati, da imajo ljudje v določenih poklicih skupno ozadje glede na njihovo vzgojo (Sharf, 

2010). Teorija se je osredotočala tudi na odnos med genskimi dejavniki in okoljskimi dejavniki 

vzgoje v primarni družini. Interakcija med tema dvema dejavnikoma sooblikuje posameznikovo 

osebnost in pomembno prispeva tudi k poklicnemu vedenju posameznika (Roe in Seligman, 

1964, v Rutar Leban, 2015). Ključne determinante izbire poklica pa je avtorica videla v odnosu 

staršev do svojega otroka v zgodnjem otroštvu, ki ga opredeli kot pretirano zaščitniškega, 

izogibajočega ali sprejemajočega. Izpostavi domnevo, da naj bi nagnjenost posameznika k 

poklicem pomoči izhajala iz družin s pretirano zaščitniškim odnosom (Lapajne, 1997). 

Omenjena teorija sicer ne nudi dovolj možnosti za podrobnejše razumevanje fenomena izbire 

poklica, vendar pa je prva, ki je na sistematični način pokazala vpliv zgodnjega otroštva na 

profesionalni razvoj in predlagala sistem klasifikacije poklicev glede na psihološko 

komponento, s čimer je poudarila vlogo osebnosti v procesu izbire poklica (Špiclin, 2005). 

3.2.3 Teorija Linde S. Gottfredson 

Tudi teorija Gottfredson (1996) pobližje predstavi proces odločanja. Teorija pravi, da je proces 

poklicnega odločanja rezultat posameznikovega (osebnostnega) razvoja (Lovšin, 2015). Ljudje 

smo družbena bitja in smo zaradi tega zelo občutljivi na to, kam spadamo v družbi oz. kam 

želimo spadati. Tako je izbira poklica zelo javen način določanja tega, kar posameznik je 

(Gottfredson, 2005). Avtorica je razvila koncept, imenovan teorija omejevanja in sklepanja 

kompromisov (v nadaljevanju TOSK) (angl. Theory of Circumscription and Compromise), ki 

na odločitev za poklic gleda kot na proces v obdobju otroštva in mladostništva in ne kot na 

enkratni dogodek (Gottfredson, 2005). Na kritike njene teorije, ki menijo, da v teoriji manjka 

razlaga poklicnega razvoja v obdobju odraslosti, avtorica odgovarja, da se s poklicnim 

razvojem odraslih ukvarja mnogo poklicnih teorij, le malo od njih pa zadovoljivo odgovarja na 

vprašanje, »od kod izvirajo in kako se razvijajo interesi, sposobnosti in ostale pomembne 

determinante poklicne odločitve« (str. 86). 

Svojo teorijo Gottfredson (2002) opisuje kot teorijo ustvarjanja sebe (angl. self-creation) in 

razlaga, kako posamezniki ustvarjajo sami sebe s tem, ko njihova psihološka sebstva vstopajo 

v interakcijo z dejavniki okolja, vključno s spolno vlogo in prestižem. TOSK razlaga, da prihaja 

do omejevanja psiholoških spremenljivk (npr. interesov in vrednot) na osnovi vplivov socialnih 

spremenljivk (npr. spolne vloge in družbenega statusa). Gottfredson (2005) močno poudarja 

tudi vlogo kognitivnega razvoja pri poklicnem odločanju in podrobno razlaga, kako genetski 

oz. biološki dejavniki ter dejavniki okolja interaktivno vplivajo na kognitivni in osebnostni 

razvoj ter na razvoj interesov. Podobno kot večina poklicnih teorij tudi TOSK gleda na poklicno 

odločanje kot na proces ujemanja, iskanja skladnosti med posameznikom in okoljem. Ljudje 

iščejo takšne poklice, ki se skladajo z njihovimi potrebami, vrednotami, interesi, sposobnostmi 

in osebnostjo. Omejevanje poklicnih inspiracij se začne, ko se otroci oz. zgodnji mladostniki (v 

starosti 9–13 let) začnejo zavedati, da poklicna odločitev pomeni tekmovanje za napredovanje 

in za ugled v družbi. Posledično otroci in mladostniki na tej stopnji začnejo ugotavljati in 

določati spodnje in zgornje meje svojih poklicnih prizadevanj. Opuščajo razmišljanja o 

poklicih, ki jih njihove družine in skupnosti zaznavajo kot nesprejemljivo nizke z vidika 

družbenega statusa (npr. smetar). Družine z višjim SES postavljajo višje meje sprejemljivosti 
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poklicev – t. i. tolerančno statusno mejo (angl. tolerable-level boundary). Na drugi strani si 

otroci in mladostniki redko prizadevajo doseči družbeno in statusno najvišje poklice. Iz svojega 

razmišljanja raje izločajo tiste poklice, za katere menijo, da jih z zmernim trudom ne bi uspeli 

doseči oz. za katere ocenjujejo, da je doživetje neuspeha ob poskusu, da bi dosegli te poklice, 

preveč tvegano (Gottfredson, 2005). 

V procesu omejevanja posamezniki tako postopno izločajo tiste poklice, ki se ne skladajo z 

njihovo samopodobo. Pri sklepanju kompromisov morajo opustiti določene visoko preferenčne 

poklicne opcije in jih nadomestiti z manj skladnimi, a bolj dostopnimi. Ko je posameznik 

prisiljen izbirati med zanj nesprejemljivimi poklicnimi opcijami, postane sklepanje 

kompromisov boleče in v resnici ne gre več za odločanje, ampak za premagovanje ovir pri 

odločanju. Pri sklepanju kompromisov za dostopno poklicno opcijo bomo najprej žrtvovali 

interes, nato prestiž in nazadnje spolni tip (Gottfredson, 2005). Če konkretiziramo – v primeru, 

ko posameznik izbira med dostopnimi poklicnimi opcijami, ki jih zaznava kot sprejemljive tako 

z vidika spolnega tipa kot prestiža, se bo posameznik odločil za tak poklic, ki se bo najbolje 

ujemal z njegovimi poklicnimi interesi. V primeru, da nobeden od dostopnih poklicev ni v 

območju posameznikovih poklicnih interesov, bo posameznik žrtvoval svoj poklicni interes in 

iskal takšen poklic, ki bo znotraj njegovega tolerantnega območja prestiža in spolnega tipa 

(Zagoričnik, 2016). 

3.2.4 Krumboltzova teorija socialnega učenja 

Teorija socialnega učenja vidi proces odločanja kot rezultat socialnega učenja (Lovšin, 2015). 

Skupina avtorjev, med katerimi je bil osrednji Krumboltz, se je od šestdesetih let naprej 

sklicevala na teorijo socialnega učenja Bandure (1971) pri razvoju teorije, s katero bi razložili 

sprejemanje odločitev v okviru poklica (Lapajne, 1997). Krumboltz je razvil teorijo o tem, kako 

posamezniki sprejemajo poklicno odločitev, ki poudarja pomen vedenja in spoznanj pri 

odločanju o poklicu (Sharf, 2010). 

Rezultat kompleksne interakcije med štirimi temeljnimi dejavniki poklicne odločitve, ki so 

genetske danosti, okoljski pogoji in dogodki, učne izkušnje in spretnosti pristopanja k nalogi, 

so posameznikove posplošitve (stališča, prepričanja) o sebi (svojih spretnostih, interesih, 

vrednotah) in okolju, ki predstavljajo posameznikovo lastno resničnost (Zagoričnik, 2016). 

Krumboltzova teorija socialnega učenja temelji na predpostavki, da je med osebo, okoljem in 

vedenjem neprekinjena povratna interakcija. Genske danosti (spol, rasa, talent), dogodki iz 

okolja (tu govorimo o naravnih/geografskih značilnostih okolja, o družbenih, kulturnih, 

religijskih, političnih in ekonomskih vplivih), učne izkušnje in veščine oz. sposobnost 

pristopanja k nalogam (standardi, delovne navade) pa vsi pripomorejo k razvoju 

posameznikove poklicne poti (Lapajne, 1997; Lovšin, 2015). 

3.2.5 Konstruktivistična poklicna teorija oz. teorija gradnje poklicne poti 

Logiki vplivanja na lastno poklicno pot sledi tudi novejša, konstruktivistična poklicna teorija 

(Lovšin, 2015) oz. teorija gradnje poklicne poti (Savickas, 2005). Ta izhaja iz dveh 

predpostavk: 
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 posameznikovo znanje in identiteta sta produkt družbenih in kognitivnih procesov in se 

odvijata v kontekstu interakcij med posamezniki in skupinami ter tudi v procesu pogajanj 

med njimi, 

 pomen, ki ga posameznik pripiše realnosti, je soustvarjen v družbenem, kulturnem in 

zgodovinskem kontekstu v okviru diskurza, s katerim oblikujemo medsebojne odnose 

(Savickas, 2011). 

Enostavno povedano, teorija gradnje poklicne poti (v nadaljevanju TGP) pravi, da ljudje 

gradimo svoje poklice z osmišljanjem poklicnega vedenja in poklicnih izkušenj. TGP vidi 

poklicno pot kot subjektivno konstrukcijo, ki osmišlja pretekle spomine, sedanje izkušnje in 

prihodnje aspiracije in ki vse troje povezuje v življenjsko temo, ki določa posameznikovo 

delovno življenje. Posledično subjektivna poklicna pot, ki vodi, usmerja, nadzoruje in vzdržuje 

poklicno vedenje, ne nastaja na osnovi odkrivanja vnaprej obstoječih dejstev, temveč na osnovi 

aktivnega procesa osmišljanja. Sestavljena je iz posameznikove biografske refleksivnosti in je 

udejanjena skozi posameznikovo poklicno vedenje (Savickas, 2005). 

TGP opisuje poklicno pot kot gibajočo se perspektivo, ki preteklim spominom, sedanjim 

izkušnjam in aspiracijam za prihodnost pripisuje osebni pomen. Ta pomen nastaja z vpletanjem 

v življenjsko zgodbo (Lovšin, 2015). Savickas (2011) to ponazori s potjo, ki jo posameznik 

med soustvarjanjem svoje poklicne poti prehodi od igralca, obveščevalca do avtorja poklica. 

Kot igralec naj bi v zgodnjem otroštvu hitro prevzemal in igral vloge, ki mu jih dodeli okolje. 

Pozneje si v šolskem obdobju kot obveščevalec zastavlja in išče cilje ter jih skuša tudi uresničiti. 

Ob koncu mladostništva pa družba pričakuje, da posameznik začne integracijo vlog, ki jih je 

igral, in aktivnosti, ki jih je izvajal med izobraževanjem, ter postane avtor svoje življenjske 

zgodbe. 

3.2.6 Teorija navezanosti 

Teorijo navezanosti predstavljamo kot eno od teorij poklicne odločitve, saj je v ozadju vzorcev 

navezanosti ideja, da so otroci z varnim tipom navezanosti bolj željni raziskovanja odnosov z 

drugimi ljudmi in bolj željni igranja z objekti ali živalmi – aktivnosti, ki vodijo do spoznavanja 

sveta in sveta dela (Sharf, 2010). Najbolj znan predstavnik teorije navezanosti je Bowlby, ki je 

raziskoval vlogo zgodnje navezanosti (primarno med starši in otroki) kot tudi ločitve in izgube 

v človekovem razvoju in pri oblikovanju posameznikovega življenja (Bowlby, 1982; Obegi in 

Berant, 2009, v Zagoričnik, 2016). Njegovo teorijo so nadgradili in podrobneje raziskali 

Ainsworth idr. (2015), ki so v posebnem poizkusu, imenovanem test »tuje situacije« (angl. 

strange situation), preučevali interakcijo med materjo in otrokom. S pomočjo omenjenega 

preizkusa so ugotavljali kakovost otrokove navezanosti na mater, ali ima otrok občutek varnosti 

v odnosu do matere ali ne. Postopek »tuje situacije« poteka tako, da otrok skupaj z materjo 

vstopi v neznano laboratorijsko okolje, ki je opremljeno z igračami, prilagojenimi otrokovi 

starosti. Čez nekaj časa mati odide, raziskovalci pa opazujejo vedenje otroka ob njenem odhodu. 

Ko se mati vrne, raziskovalci ponovno opazujejo obnašanje otroka ob materinem prihodu 

(Cugmas, 1998). Na osnovi otrokovega obnašanja v raziskavah »tuje situacije« so raziskovalci 

otrokovo obnašanje v tuji situaciji razvrstili v tri kategorije, ki izražajo kakovost navezanosti, 
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in sicer: varna navezanost (povezana z občutljivim, stabilnim in dovzetnim obnašanjem 

staršev); izogibajoča navezanost (povezan z vsiljivimi, odbijajočimi in pretirano stimulativnimi 

ravnanji staršev); upiranje ali ambivalentna navezanost (premalo stimulativna in nedosledna 

ravnanja staršev) (Cugmas 1998; Cugmas 2001; Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Da varna navezanost na starše mladostniku olajša proces raziskovanja možnih poklicnih poti in 

napoveduje mladostnikovo večjo vključenost in aktivnost v razvoju lastne poklicne poti, so 

različni avtorji (npr. Felsman in Blustein, 1999; Ketterson in Blustein, 1997, v Rutar Leban, 

2015; Lee in Hughley, 2001) vsaj delno potrdili. Predpostavljali so, da način navezanosti 

mladostnikov na starše lahko podpira ali pa zavira njegov proces raziskovanja poklicnih 

možnosti, ki je izpostavljen kot pomemben korak pri poklicnem odločanju in pomembna 

razvojna naloga v obdobju mladostništva. 

Tudi O'Brien (1996) v svoji študiji, katere namen je bil raziskati vpliv navezanosti in ločitve od 

staršev na razvoj poklicne poti mladostnic, ugotovi, da sta navezanost in čustvena bližina tako 

z materjo kot tudi z očetom pomembno napovedovali mladostničino zaupanje v poklicno 

odločanje in realnost poklicnih odločitev. Prav tako so mladostnice, ki so bile varno navezane 

na svoje starše, pokazale večjo predanost svoji poklicni izbiri ter manjšo verjetnost, da bi se 

prezgodaj ali naglo odločile za poklic. 

3.2.7 Razvojno odnosni model Susan Phillips 

Delo Phillips je temeljilo na raziskovanju tega, kako drugi vplivajo na posameznika pri 

odločitvi za poklic. Medtem ko raziskovalci teorije navezanosti preučujejo vplive staršev na 

poklicne izbire otrok in mladostnikov, se je Phillips odločila raziskovati širše. V številnih 

raziskavah je ugotavljala vpliv na poklicno odločitev, ki ga imajo prijatelji, bratje in sestre ter 

učitelji posameznika, pri čemer je uporabila dve glavni temi: dejanja drugih oz. aktivnost drugih 

(angl. actions of others) in samoregulacijo oz. samoosredotočenost (angl. self-directedness) 

(Phillips idr., 2002, v Zagoričnik, 2016; Sharf, 2010). V nadaljevanju bomo uporabili prva dva 

termina. 

3.2.7.1 Dejanja drugih 

Dejanja drugih so sestavljena iz sedmih načinov, na katere se druge osebe lahko vključujejo v 

posameznikovo poklicno odločanje. To so: neaktivna podpora, neomejena oz. brezpogojna 

podpora, nudenje informacij, nudenje alternativ, spodbuda oz. potiskanje, prisilno oz. 

direktivno vodenje in kritiziranje. Te aktivnosti (Slika 1) so razvrščene vzdolž kontinuuma od 

majhne do velike vključenosti drugih v posameznikovo poklicno odločanje (Phillips idr., 2002, 

v Zagoričnik, 2016; Sharf, 2010). 
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Slika 1: Dejanja drugih z vidika njihove vključenosti v posameznikovo odločanje (Phillips idr., 

2002, v Zagoričnik, 2016). 

Neaktivna podpora odraža najmanjšo vpletenost drugih v posameznikovo odločanje in ne 

zajema nobenega vodenja (npr.: »Čeprav sva si z bratom blizu, se nikoli ne vpleta v to, kaj bom 

počel, ko doštudiram«). Brezpogojna podpora pomeni, da druga oseba posluša in aktivno 

podpira posameznika, ki se odloča ter izraža mnenje, da je odločitev posameznika, ki se odloča, 

dobra, ne glede na to, kakšna je (npr.: »Svojemu očetu sem ob različnih prilikah povedal, da 

želim biti zdravnik, nogometni igralec in pogrebnik. Vedno je podpiral mojo odločitev, ne glede 

na to, kakšna je bila«). Nudenje informacij pomeni, da druga oseba zagotavlja informacijo 

posamezniku, ki se odloča, po navadi pa je ta informacija povezana z opcijami, med katerimi 

se posameznik odloča. Informacija je ponujena brez namigovanja najboljše odločitve (npr.: 

»Pogovarjal sem se s svojo pediatrinjo iz otroštva. Omogočila mi je, da sem jo opazoval pri 

delu z otroki in mi povedala, kako navadno poteka njen delovni dan«). Nudenje alternativ 

pomeni, da druga oseba nudi informacije o obstoječem delovnem mestu ali aktivnosti, ki bo 

podprla posameznikov poklicni razvoj (npr.: »Marija je vedela, da me zanima igralstvo, in ko 

je izvedela za avdicijo za film, mi je to takoj sporočila«). Kategorija spodbud se od prejšnjih 

razlikuje v tem, da druga oseba poskuša voditi, usmerjati posameznika, ki se odloča, k točno 

določeni izbiri. Ta druga oseba ima mnenje o tem, kaj je prav oz. najbolje za posameznika, ki 

se odloča, in to tudi predlaga. V primerjavi z nudenjem alternativ gre pri tej kategoriji za 

pomembno povečanje vpletenosti druge osebe v posameznikov proces odločanja (npr.: »Moja 

učiteljica biologije v srednji šoli mi je rekla, da bi moral razmisliti o študiju biologije, čeprav o 

tem sam nisem bil prepričan«). Prisilno vodenje je kategorija, pri kateri druga oseba ponudi 

predlog in vodenje posamezniku, ki se odloča, brez da bi razmišljala o interesih ali željah tega 

posameznika. V tej kategoriji druga oseba govori posamezniku, ki se odloča, kaj ona sama 

(druga oseba) misli, da bi bilo najbolje za posameznika (npr.: »Moja mati mi je rekla, da se 

moram vpisati na državno fakulteto, ker ima veliko nižjo šolnino. To pomeni, da ne morem 

izbrati nekega drugega študija, o katerem sem premišljeval«). Zadnja kategorija je kritiziranje, 

pri čemer druga oseba posamezniku, ki se odloča, pravi, kaj posameznik zmore oz. česa ne 
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zmore in tudi kritizira posameznikov proces odločanja (npr.: »Moj oče mi je rekel, da ne bi 

smela izbrati študija gradbeništva. Pravi, da nisem dovolj dobra pri matematiki, poleg tega pa 

meni, da gradbeniški poklic ni primeren za žensko«) (Zagoričnik, 2016, str. 126–128). 

Teh sedem kategorij predstavlja splošen okvir vključenosti drugih v posameznikovo odločanje. 

Ni nenavadno, da od oseb, ki dobro poznajo posameznika, ki se odloča (npr. staršev), slišimo 

izjave, ki nakazujejo na njihovo veliko vpletenost v posameznikovo odločanje. Na drugi strani 

dimenzija samoregulacije razlaga načine posameznikovega odločanja (Zagoričnik, 2016). 

3.2.7.2 Samoregulacija 

Dimenzija samoregulacije razlaga učinkovito »uporabljanje« drugih oseb pri posameznikovem 

poklicnem odločanju. Zajema osem kategorij, ki se raztezajo od popolnega ne-uporabljanja 

drugih do uporabljanja drugih na sistematičen način (Slika 2). 

 

Slika 2: Kategorije samoregulacije (Phillips idr., 2002, v Zagoričnik, 2016). 

Samozavestna neodvisnost oz. napačno samozaupanje pri odločanju pomeni, da posamezniki 

na zunaj lahko delujejo samozavestno, vendar v resnici ne poznajo svojih načrtov za prihodnost, 

saj slabo poznajo svoje interese, sposobnosti in vrednote (npr.: »Živim vsak dan posebej. 

Delam, kar hočem. Stvari se bodo razrešile same po sebi«). Pri neuspešnem iskanju pomoči 

posamezniki vedo, da potrebujejo pomoč, vendar se jim pomoč, nudena v preteklosti, ni zdela 

uporabna in jim ni pomagala pri njihovem odločanju (npr.: »Ko sem vprašal starše ali prijatelje, 

kaj naj naredim v zvezi z odločitvijo za študij, so mi vsi rekli, da bom že vedel, ko bo prišel čas 

za to. To mi ni prav nič pomagalo«). V kategoriji negotovo odločanje ob pomoči drugih 

posamezniki pri odločanju poiščejo nasvet druge osebe in razmišljajo o nasvetu, ki jim ga ta 

oseba da, a ne zaupajo v lastno sposobnost odločanja. Upajo, da se bodo s tem, ko se bodo 
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pogovorili z drugimi ljudmi, lažje in bolje odločili (npr.: »Res težko se odločim, toda če se 

pogovorim z drugimi ljudmi, jim bom morda lahko zaupal in upošteval njihove nasvete«). 

Posamezniki v kategoriji previdno odločanje skrbno razmislijo o pogledih drugih oseb na 

odločanje (npr.: »V preteklosti sem naredil že veliko napak. Vpisal sem se že na mnoge študije 

in nisem prepričan v to, da se zopet vpišem na novega oz. ne vem, če bom tokrat izbral pravega. 

Res bi rad slišal mnenje drugih o tem, preden se odločim«). V kategoriji iskanje informacij o 

sebi so posamezniki negotovi glede svojih interesov, sposobnosti ali vrednot. Aktivno iščejo 

druge, da bi jim povedali, v čem so dobri ali kaj imajo radi. Navadno iščejo informacije pri 

ljudeh, za katere menijo, da jih dobro poznajo (npr.: »Helena me res dobro pozna. Ona je moja 

prava prijateljica. Res me zanima, ali je mnenja, da bom uspešen pri študiju medicine, ali naj 

raje izberem kakšen drug študij, povezan z zdravstvom«). Pri tehtanju alternativ posamezniki 

pri svojem odločanju za pomoč prosijo druge pri enem ali več delih poklicnega odločanja. Nase 

sicer prevzamejo odgovornost za odločanje, vendar se jim zdi uporabno slišati mnenje drugih 

v zvezi s tem, kaj naj naredijo (npr.: »Skupaj s starši se bomo pogovorili glede tega, kateri študij 

naj izberem«). Poslušen odbor je kategorija, pri kateri posamezniki drugim ljudem radi povedo 

svoje razmišljanje, a od njih ne pričakujejo pomoči pri odločanju (npr.: »Že samo to, da svojemu 

dekletu govorim o različnih možnostih nove zaposlitve, ki jo iščem, mi zelo pomaga«). Zadnja 

je kategorija sistematično odločanje, kjer se posamezniki odločajo premišljeno in načrtujoče. 

Ta pristop je podoben racionalnemu pristopu k odločanju. Posamezniki v tej kategoriji 

upoštevajo razmišljanja drugih ljudi, vendar nase prevzemajo odgovornost za odločitev (npr.: 

»Poiskal sem karierne informacije, govoril z različnimi ljudmi in naredil seznam potencialnih 

študijev, ki bi jih lahko študiral«) (Phillips idr., 2002, v Zagoričnik, 2016, str. 128–129). Skozi 

razvojno odnosni model Phillips idr. (2001, v Zagoričnik, 2016) prikazujejo pomen drugih oseb 

pri posameznikovem poklicnem odločanju. Različne odločitve posamezniki izvajajo na različne 

načine. Nekatere posameznike lahko uvrstimo v eno kategorijo samoregulacije, ko se odločajo 

o ljubezenskih zadevah, in v drugo kategorijo, ko se poklicno odločajo. Poleg tega se lahko 

posamezniki pomikajo naprej in nazaj vzdolž kontinuuma samoregulacije glede na naravo 

odločitve in vrsto drugih oseb, vključenih v kontekst odločanja. 

Tako model Phillips kot teorija navezanosti sta relativno nova pristopa v poklicnem razvoju in 

zato v primerjavi z ostalimi poklicnimi teorijami še vedno pomanjkljivo empirično preverjana 

(še posebej pri ugotavljanju razlik med spoloma ali med različnimi kulturnimi skupinami), kar 

ponuja veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje (Zagoričnik, 2016). 

3.2.8 Teorija interakcije med posameznikom in skupnostjo oz. teorija poklicnega 

odločanja 

Teorija poklicnega odločanja po Hodkinson in Sparkes (1997) temelji na Bourdojevem 

konceptu habitusa4, ki vključuje tri ključne in med seboj prepletene komponente: 

                                                
4 Pojem »habitus« Bourdieu (2003) označi kot pridobljeni sistem generativnih shem, ki omogoča svobodno 

proizvajanje vseh misli, zaznavanj in vseh dejanj, vpisanih v meje lastnih okoliščin. Habitus deluje kot kategorije 

zaznave in presoje ali kot načela razvrščanja in hkrati kot organizacijska načela akcije, na primer o kakšnem 

oblačilu, pohištvu ali knjigi rečemo, da so 'malomeščanski' ali 'intelektualni' (Bourdieu, 2003; Bourdieu, 2002, v 

Štrajn, 2012). 
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1. pragmatično racionalno odločanje, 

2. interakcije z drugimi, ki imajo znotraj izobraževalnega sistema neenake vire, 

3. lokacija odločitve znotraj deloma nepredvidljivega vzorca prelomnic in rutin, ki se 

pojavljajo v življenju posameznika. 

S kombinacijo vseh treh komponent ponudita Hodkinson in Sparkes (1997) razlago za 

razumevanje ozadja poklicne odločitve: »Proces poklicnega odločanja se dogaja znotraj 

makrokonteksta z družbenimi, političnimi, ekonomskimi, kulturnimi, geografskimi in 

zgodovinskimi razsežnostmi. Znotraj tega konteksta je področje usposabljanja, kjer potekajo 

interakcije, merjenje moči, sklepanje zavezništev in pogajanje. Pri tem so pravila igre določena 

s temi interakcijami in formalnimi pravili. Znotraj področja usposabljanja ljudje na različnih 

prelomnicah sprejemajo pragmatične racionalne odločitve, ki so umeščene v njihov horizont za 

delovanje, izhajajoč iz njihovega kulturnega okolja. Obdobja rutin se odvijajo pred 

prelomnicami in po njih, pri čemer so rutine umeščene v samo igro in v makrokontekst. 

Obdobja rutin in prelomnic so medsebojno povezana, zato jih ni mogoče razumeti zunaj celote. 

Prehod od ene prelomnice do druge je lahko predvidljiv in gladek ali pa nepredvidljiv in 

zapleten« (str. 41). 

Hodkinson in Sparkes (1997) poklicno odločanje vidita kot proces in s tem upoštevata logiko 

interaktivnosti. Pri tem pa ta proces ne vežeta na model, ki bi vnaprej determiniral odločitev, 

temveč vidita odnos med posameznikom, poklicem in družbo kot vplivanje posameznika na 

lastno poklicno pot, pri čemer je družbeno priučeno v posameznika (Lovšin, 2015). 

4 POKLICI POMOČI 

Da bi lažje razumeli, če oziroma kako OIO vplivajo na odločitev za izbor poklica pomoči, 

moramo najprej pojasniti pojem »poklic pomoči«. Pojem vključuje delo, ki ga opravljajo 

izvajalci kriznih in procesnih intervencij. V prvo skupino izvajalci kriznih intervencij bomo 

uvrstili službe za nujno pomoč. To so poklici, kot na primer gasilci, policisti, strokovnjaki za 

neeksplodirana ubojna sredstva in drugi. V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami so to še reševalci, potapljači, jamarji, kinologi, gorski reševalci in drugi prostovoljci 

(Lavrič in Štirn, 2016). Izvajalci služb za nujno pomoč v prvi fazi kriznih intervencij poskrbijo 

za oskrbo telesnih ran. 

V drugi fazi kriznih intervencij se vključijo strokovnjaki za nudenje psihološke pomoči, ki 

izvajajo psihološko pomoč prizadetim. Huselja (2017) pravi, da se le-ta izvede v roku 24 ur po 

kriznem dogodku v obliki zaupnega individualnega ali skupinskega pogovora, izvaja pa se na 

lokaciji, ki je najbližje kraju kriznega dogodka. Psihološko pomoč lahko strnemo na naslednje 

štiri ravni psihološke oskrbe (TENTS, 2009, v Lavrič, 2009): praktična podpora in navzočnost, 

zagotavljanje informacij, svetovanje in dolgoročna specialistična psihološka oskrba in podpora. 

Poleg praktične pomoči je v prvem tednu po nesreči potrebna pragmatična psihološka podpora, 

ki se izvaja predvsem kot sočustvovanje, prav tako pa tudi zbiranje podatkov, seznanjanje z 

odzivi na travmo v obliki zgibank z napotki o ukrepih ob travmatičnih dogodkih, svetovanje o 

obvladovanju travme in napotki o možni pomoči (prav tam). 
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Drugo skupino poklicev pomoči predstavljajo izvajalci procesnih intervencij, ki se začnejo 

izvajati po tem, ko krizni dogodek mine, in so načrtovane glede na situacijo. K izvajalcem 

procesnih intervencij uvrščamo strokovne delavce, ki so kompetentni za vodenje svetovalnih 

razgovorov (psihologi, socialni delavci, socialni pedagogi, psihiatri, psihoterapevti5 – njihove 

naloge in zadolžitve, se mestoma prekrivajo, op. a) in načrtovanje nadaljnjega poteka obravnave 

s posameznikom ali skupino (Lešnik Mugnaioni idr., 2016). 

4.1 OIO pri poklicih pomoči 

Esaki in Larkin (2013) menita, da je kljub povečanju znanja o razširjenosti travm in OIO ter 

njihovih razsežnosti v splošni populaciji malo znanega o razširjenosti OIO med izvajalci 

socialnih storitev (oz. izvajalci procesnih interventnih služb), Kleim in Westphal (2011) pa po 

pregledu literature pravita, da so (tako krizni kot procesni, op. a.) interventni uslužbenci manj 

raziskana skupina z vidika odzivanja na travmatični dogodek kot žrtve teh istih dogodkov. 

Študij, ki bi preučevale razširjenost OIO med poklici pomoči, je malo (Esaki in Larkin, 2013). 

Black idr. (1993) so v raziskavi, izvedeni s skupino študentov magistrskega študija socialnega 

dela (v nadaljevanju SD) in študentov magistrskega študija poslovne smeri, postavile hipotezo, 

da je psihosocialna travma v otroštvu (v študiji o OIO je to opredeljeno kot kategorija čustveno 

nasilje in disfunkcije v gospodinjstvu, op. a.) povezana z izbiro poklica na področju SD. 

Študente poslovne smeri so avtorice uporabile kot primerjalno skupino, ker njihov bodoči 

poklic ne spada v polje poklicev pomoči. Ugotovile so, da je pojavnost psihosocialne travme 

res večja pri študentih SD v primerjavi s študenti poslovne smeri, in potrdile hipotezo, da so 

težke okoliščine v zgodnjem življenju posameznika povezane z izbiro SD kot poklicne poti. 

Novejša raziskava avtoric Esaki in Larkin (2013) med 91 izvajalci socialnih storitev (angl. child 

service providers), ki delajo v stanovanjski skupini za travmatizirane otroke, je pokazala, da je 

eno OIO potrdilo 16,1 % vprašanih, dve ali več OIO je navedlo 37,5 % vprašanih, malo manj 

kot ena šestina anketiranih pa je odgovorilo, da so doživeli štiri ali več OIO. Tudi zadnja 

raziskava Hiles Howard idr. (2015), izvedena na 192 izvajalcih socialnega varstva otrok, ki so 

se udeležili delavnice o travmi, je pokazala, da imajo le-ti v primerjavi s splošno populacijo več 

OIO. Štiri ali več OIO je potrdilo 25,1 % udeležencev, medtem ko je v splošni populaciji to leta 

2009 (Bynum idr., 2010, v Esaki in Larkin, 2013) potrdilo 12,5 % anketiranih, v zadnji študiji 

med letoma 2011 in 2014 (Merrick idr., 2018) pa 15,8 % anketiranih. 

4.2 Odločitev za poklic pomoči 

Predstava, da so ljudje motivirani za delo v službah pomoči zaradi altruizma, želje po služenju 

družbi ali želje po vplivu na družbo, je že dolgoletna (State of the Public service series, 2013). 

Barnett (2007) pravi, da terapevti na začetku srečanj svojega klienta vprašajo »Kaj vas je 

                                                
5 Vse naštete strokovne delavce, v magistrskem delu uvrščamo v skupino izvajalcev procesnih intervencij, ter jih 

ne bomo posebej ločevali. Mestoma se njihovo delo prekriva, mestoma se razhaja, vendar smo se za ta pristop 

odločili, ker v nekaterih državah profil socialnega pedagoga ni poznan in uveljavljen, zato bi nam to otežilo pregled 

literature. 
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prineslo sem?« in pri tem dodaja, da bi se morali ne samo terapevti, temveč vsi v poklicih 

pomoči to pogosto prespraševati. OIO imajo globok vpliv na razvoj možganov, imunski sistem, 

hormonski sistem in celo način, kako se naša DNK bere in prepisuje (Harris, 2014), zato je na 

mestu vprašanje o tem, do kakšne mere imajo OIO vpliv na motivacijo nekoga, da vstopi v 

poklic pomoči. Navkljub velikemu številu raziskav o OIO še vedno nimamo odgovora na 

vprašanje, ali so OIO nekaj, kar pripomore k motivom pri odločitvi za poklic pomoči, ali pa so 

OIO eden od motivov nekoga pri odločitvi za poklic pomoči. V nadaljevanju predstavimo 

koncepte in raziskave, ki osvetlijo različne vzgibe, ki pripomorejo k odločitvi za poklic pomoči. 

4.2.1 Raziskave pri izvajalcih kriznih intervencij 

Kot bomo videli v naslednjem poglavju, je na področju procesnih intervencij veliko več 

raziskav, ki raziskujejo vzgibe nekoga, da se odloči za poklic pomoči, pregled literature pa je 

pokazal, da je pri izvajalcih kriznih intervencij teh raziskav veliko manj. Tudi Kleim in 

Westphal (2011) pravita, da je kriznim intervencijskim službam skupno to, da so prvi na mestu 

travmatičnih dogodkov in pogosto prvi, ki žrtvam nudijo pomoč, pregled literature pa nakazuje, 

da je to manj raziskana skupina z vidika odzivanja na travmatični dogodek kot žrtve teh istih 

dogodkov. 

Za poklice pomoči naj bi se po mnenju Mitchell (1983, v Wagner, 2005) odločali ljudje z 

'reševalsko osebnostjo' (angl. the rescue personality). Zanje naj bi bila značilna visoka stopnja 

empatije, predanosti, zmogljivosti in učinkovitosti, kontrole samega sebe in situacije ter 

občutek dolžnosti. Areh (2007) podobno pravi za osebnostne lastnosti policistov, od katerih se 

pričakuje, da bodo osebnostno zreli, čustveno stabilni, samostojni, zanesljivi, odgovorni, 

družabni ter sposobni učinkovitega delovanja v stresnih okoliščinah. 

Ena od raziskav (Yarmey, 1990, v Areh, 2007) je preučevala razloge, zakaj se nekdo odloči za 

poklic policista. Avtor pravi, da je eden od možnih odgovorov ta, da skuša posameznik s to 

odločitvijo na navidezno družbeno dostopen način 'legalizirati' sicer nesprejemljivo 

impulzivnost, sadomazohizem, manjvrednostne občutke ipd. Pri večini kandidatov pa 

prevladuje občutek socialne odgovornosti, ki se povezuje z željo po aktivnosti in 

dogodivščinah. Občutek odgovornosti in želja pomagati drugim sta najpomembnejša dejavnika 

za odločitev za poklic policista tudi v slovenskem prostoru. V raziskavi avtorji Areh idr. (2002, 

v Areh, 2007) ugotavljajo, da so domači policisti kot najpogostejši dejavnik pri odločanju za 

svoj poklic navedli zanimivost in raznolikost dela, pomoč soljudem, interes za poklic ter varnost 

zaposlitve. 

4.2.2 Raziskave pri izvajalcih procesnih intervencij 

Eden od zanimivih konceptov, ki govori o tem, kaj posameznike pritegne k delu v poklicih 

pomoči, se imenuje motivacija javne službe (v nadaljevanju MJS). MJS je usmerjenost 

posameznika k zagotavljanju storitev ljudem z namenom, da dela dobro drugim in družbi. Ta 

vrsta motivacije je še posebej pomembna za javne uslužbence, ker vpliva na vedenje in 

uspešnost v javnem, neprofitnem in zasebnem zagotavljanju javnih storitev (Perry in 

Hondeghem, 2008, v Evans in Evans, 2019). Osnovno izhodišče teorije MJS je, da so zaposleni 
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v javnem sektorju do določene mere motivirani s tem, da služijo drugim (oziroma v dobro 

družbe, op. a.) (Perry in Hondeghem, 2008, v Evans in Evans, 2019) – bolj kot 'sodelavci' iz 

privatnega sektorja, ki so motivirani z dobičkom (Dilulio, 1994; Jurkiewicz idr., 1998). MJS je 

bila velikokrat opisana kot altruistična potreba po služenju družbi in javnemu interesu (Rainey 

in Steinbauer, 1999, v Bright, 2016). Vseeno, opozarjata Bozeman in Su (2015), je treba 

razlikovati MJS od konceptov, kot sta altruizem in motivacija za storitve (angl. service 

motivation). Kljub temu altruizem predstavlja eno bolj prepoznanih značilnosti koncepta MJS. 

Altruizem je vrsta prosocialnega vedenja, ki je notranje motivirano. Prosocialno vedenje pa je 

prostovoljno vedenje z namenom pomagati (koristiti oz. angl. intended) drugemu in ne sebi. 

Otrok tekom otroštva postaja vedno manj usmerjen sam nase ter postopno osvaja in ponotranja 

družbene norme in vrednote, ki mu narekujejo, da je dober do soljudi in jim pomaga. 

Prosocialno vedenje je pomembno za kakovost socialnih interakcij med posamezniki in med 

skupinami (Eisenberg in Fabes, 1998 v Kavčič in Fekonja, 2004). Pogostost prosocialnega 

vedenja lahko spodbuja ali omejuje tudi kulturno okolje, v katerem otrok živi. Tradicionalne 

kulture, v katerih otroci običajno živijo v razširjenih družinah, delo pa se deli med vse člane, v 

večji meri spodbujajo prosocialno vedenje in z njim povezane vrednote kot kulture, ki 

poudarjajo individualne dosežke (Papalia idr., 2001, v Kavčič in Fekonja, 2004). Avtorja 

Palmer in Palmer (2002, v Breznik, 2014) označita altruizem kot nesebično dejanje, ki ne koristi 

posamezniku in je lahko celo škodljivo zanj, toda izboljša stanje tistega, ki se mu pomaga, v 

psihologiji pa je altruizem definiran kot motivacija za pomoč drugim (Batson in Powell, 2003). 

Vseeno, menita Wright in Grant (2010), je treba ugotoviti, ali je MJS vzrok, da se nekdo odloči 

za poklic pomoči ali posledica odločitve za poklic, Bozeman in Su (2015) pa v svoji kritiki MJS 

menita, da konceptu manjkajo predvsem vzročne povezave. 

Na vprašanje, zakaj ljudje postanejo psihoterapevti6, so odgovarjali tudi Farber idr. (2005). 

Zanimalo jih je, ali lahko prepoznajo dejavnike izbire poklica (vključno z izkušnjami v 

zgodnjem otroštvu) pri večini terapevtov, ne glede na njihovo strokovno izobrazbo, spol, 

kulturno ali profesionalno okolje. Pristop, ki so ga začeli že Henry idr. (1971, 1973, v Farber 

idr., 2005) skozi dvodimenzionalno študijo o terapevtovi izbiri poklica in njihovega zasebnega 

življenja, predpostavlja, da vse terapevte na temeljni ravni združuje otroška izkušnja, ki 

predstavlja vzrok za njihovo zanimanje in zasledovanje tega, kot pravi Sussman, »radovednega 

poklica« (1992, v Farber idr., 2005). 

Avtorji Henry idr. (1971, 1973, v Farber idr., 2005) so opravili obsežno študijo motivov v 

ozadju razvoja psihoterapevtov (vključno s psihiatri, psihoanalitiki, kliničnimi psihologi in 

psihiatričnimi socialnimi delavci). Opravili so 283 intervjujev in 3990 anket v mestih New 

York, Chicago in Los Angeles, vzorec pa je predstavljal 60 % vseh psihoterapevtov iz teh treh 

mest. Študija je preučevala značilnosti psihoterapevtov, kot so vera, kulturna, etnična in 

politična prepričanja. Mnogi naj bi se skozi odraščanje počutili socialno odrinjene zaradi 

svojega verskega ali kulturnega ozadja (pomemben podatek za razumevanje konteksta je, da je 

bila velika večina vzorca Judov z vzhodnoevropskimi koreninami), ob tem pa so razvili močno 

                                                
6 Profil psihoterapevta za namene magistrskega dela uvrščamo v skupino izvajalcev poklicev pomoči, ki lahko 

službujejo tako v zasebni kot javni sferi poklicev.  
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zavedanje svojih notranjih procesov ter potrebo po zdravljenju sebe in drugih. Njihove matere 

naj bi bile ljubeznive, vendar dominantne, agresivne, nadzorujoče in oklepajoče. Vseeno naj bi 

bili bodoči psihoterapevti vpeti v »normalne« družine z normativnimi socialnimi in spolnimi 

izkušnjami. 

Tema, ki se pojavlja v mnogo študijah procesnih interventnih služb, je, da se je veliko 

terapevtov počutilo izoliranih, osamljenih, žalostnih ali prizadetih v svojem otroštvu, in so v 

poklic terapevta vstopili, da zadovoljijo nekatere svoje neizpolnjene potrebe po pozornosti in 

intimnosti (Farber idr., 2005). Racusin idr. (1981) so pri vseh štirinajstih terapevtih, zajetih v 

njihov vzorec, v primarni družini odkrili vsaj enega člana družine, ki je imel bodisi telesne 

motnje duševnega izvora bodisi vedenjske motnje duševnega izvora. Fussell in Bonney (1990) 

v svoji raziskavi na podlagi samoporočanja primerjata izkušnje iz otroštva 42 doktorjev 

psihoterapije in 38 doktorjev fizike. Izkazalo se je, da je v otroštvu psihoterapevtov veliko več 

'izgub' zaradi smrti pomembnih drugih, dolgotrajnih bolezni, ločitev ali razhodov. Ugotovitve 

so tudi pokazale, da so bile izvorne družine psihoterapevtov manj fizično zdrave kot družine 

fizikov. Skovholtz idr. (2004) pa so identificirali več ponavljajočih se tem v zgodnjem otroštvu 

desetih uglednih terapevtov, vključno s potrebo po razumevanju sebe in drugih ter zgodnje 

izkušnje s prevzemanjem vloge nekoga, ki pomaga in na katerega se lahko zaneseš. Tudi 

Barnett (2007) je na vzorcu devetih psihoterapevtov opravljala kvalitativno študijo motivov pri 

njihovi odločitvi za poklic. Skozi analizo intervjujev je izstopala predvsem izkušnja z izgubo 

in pomanjkanjem pred dopolnjenim dvajsetim letom, pri čemer je samo v enem primeru to 

pomenilo smrt ljubljene osebe. Intervjuvanci so ob tem navajali fizično odsotnost očeta, 

čustveno odsotnost matere in hudo depresijo, občutke zapuščenosti zaradi šolanja v internatih 

in nezmožnost razviti navezanost na dom ali prijatelje zaradi nenehnih selitev. 

Glede zadovoljevanja terapevtovih potreb so raziskave (npr. Farber in Heifetz, 1981; Kramen-

Kahn in Hansen, 1998) pokazale, da terapevtovo najgloblje zadovoljstvo izhaja iz nudenja 

pomoči svojim klientom, nadalje pa iz krepitve osebne rasti in svojega znanja. Tudi novejša 

študija Stevanovic in Rupert (2004) nakazuje na to, da je razvoj in napredek klientov najvišje 

ocenjen vir zadovoljstva pri psihologih. Drugi visoko ocenjeni viri zadovoljstva so še 

profesionalna avtonomija, intelektualna stimulacija in uživanje v svojem delu. Kot kaže, največ 

zadovoljstva psihologom torej prinaša prav občutek, da lahko pomagajo in naredijo razliko. 

Na področju terapije, kot smo predstavili, obstajajo dokazi (Barnett, 2007; Farber idr., 2005; 

Kern, 2014; Zosky, 2013), da se mnogi terapevti in svetovalci za svoj poklic odločajo zaradi 

svojih preteklih osebnih izzivov in otroških travm. Takšni dogodki bolje pripravijo ljudi, da 

pomagajo drugim, ker »zdravijo« skozi lastno ranjenost. Ta ideja je osnova za koncept 

ranjenega zdravilca, ki ga predstavimo v nadaljevanju. 

4.3 Koncept ranjenega zdravilca 

Strokovnjaki v poklicih pomoči pogosto pojmujejo svoje delo več kot le službo, saj večini 

pomeni osebno poslanstvo (Poljak, 2003), pri čemer ti poklici povečujejo potrebo po 

poznavanju samega sebe in zahtevajo čim strokovnejše vedenje in reagiranje (Urdang, 1999, v 
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Poljak, 2003). Koncept ranjenega zdravilca nam pravi, da zdravilna moč posameznika izhaja iz 

zdravilčeve lastne ranjenosti in da ranjeni zdravilec pooseblja transformativne lastnosti, 

pomembne za razumevanje procesov okrevanja (Briere, 1992, v Zerubavel in O'Dougherty 

Wright, 2012; Guggenbühl-Craig, 1971; Miller in Baldwin, 2000).  

Koncept ranjenega zdravilca ima izvorno gledano korenine že v antični literaturi (kentaver 

Chiron) in v šamanizmu, v kontekstu psihosocialnega dela pa bi lahko rekli, da lahko uspešno 

pomaga le strokovnjak, ki se trudi, da bi lastne notranje konflikte prepoznal in razrešil 

(Klemenčič, 2004; 2005). 

Koncept ranjenega zdravilca je bil pogosto napačno razumljen in je prejemal minimalno 

akademsko pozornost. Vendar so različne raziskave (Barnett, 2007; Farber idr., 2005; Kern, 

2014; Zosky, 2013) pokazale, da se mnogi terapevti in svetovalci za svoj poklic odločajo zaradi 

svojih preteklih osebnih izzivov ali zgodovine bolečine in trpljenja (Adams, 2014, v Cvetovac 

in Adame, 2017). Avtorji Farber idr. (2005) so ugotovili, da ozaveščenost o svojih stiskah in 

stiskah drugih močno vpliva na to, da si posameznik izbere poklic pomoči. O tem, da je eden 

od motivov pri odločitvi za psihoterapevta prav ranjenost (angl. woundedness), pa govori tudi 

Barnett (2007). 

Na nekaterih področjih zdravljenja duševnih stisk ima koncept ranjenega zdravilca že zdaj 

pomembno vlogo. V rehabilitacijskih centrih za zdravljenje alkohola in prepovedanih substanc 

je možno, da ima svetovalec za sabo izkušnjo odvisnosti od drog ali alkohola (Jackson, 2001). 

Posamezniki, ki imajo za sabo izkušnjo okrevanja, naj bi bili tisti, »ki vedo«, kaj vse okrevanje 

in premagovanje odvisnosti prinese in prav zaradi svoje izkušnje naj bi imeli taki svetovalci 

večjo verodostojnost pri odvisnikih ter globljo empatično povezavo s svojimi uporabniki (npr. 

mentor pri zdravljenih alkoholikih) (White, 2000). Podobno je na področju zdravljenja motenj 

hranjenja, kjer v zadnjem času vedno več pozornosti namenjajo koristim in izzivom, ki se 

pojavijo, če terapevti svojim udeležencem razkrijejo, da so si osebno opomogli od motenj 

hranjenja (Bloomgarden in Mennuti, 2009a, v Zerubavel in O'Dougherty Wright, 2012; Costin 

in Johnson, 2002). 

Kakorkoli prepričljiv je koncept ranjenega zdravilca, vsekakor ne pojasnjuje vseh nians pri 

odločitvi za poklic terapevta. Vsi ranjeni v otroštvu ne vstopijo v poklic pomoči in vsi, ki so v 

poklicu pomoči, niso ranjeni (Farber idr., 2005). Kaj so torej še drugi dejavniki, ki odločajo o 

tem? 

4.4 Intelektualna radovednost in mentorji 

Avtorji Henry idr. (1973, v Farber idr., 2005) so v svoji raziskavi zaznali vlogo intelektualne 

radovednosti kot izredno pomembne pri odločitvi za poklic pomoči. Ugotovili so, da 

psihoterapevti zgodaj v otroštvu kažejo zanimanje za humanistiko in da jim je bližje neposredni 

stik z ljudmi kot s predmeti ali abstrakcijo. To zanimanje naj bi prevzeli od mater, ki so prav 

tako pokazale zanimanje za humanistične vede. Njihova raziskava je prav tako pokazala, da 
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psihoterapevti kot otroci uživajo v branju in izkazujejo intelektualne interese in akademsko 

odličnost tudi skozi svoja šolska leta. 

Nadalje so avtorji (Henry idr., 1973, v Farber idr., 2005) ugotovili dve vrsti mentorjev v 

zgodnjem življenju terapevtov. Prva vrsta mentorjev naj bi bil 'model' posamezniku v zgodnjem 

otroštvu, druga vrsta mentorja pa naj bi predstavljal 'ideal za identifikacijo'. Avtorica Backfield 

(1996, v Farber idr., 2005) je v svoji analizi 202 terapevtov ugotovila, da razmerja z mentorjem 

postanejo še posebej pomembna v zgodnji odrasli dobi in oblikujejo razvoj posameznika, tako 

kot odnos s starši oblikuje razvoj otroka. Kot pomembni mentorji terapevtom v analizi so se 

izkazali njihovi lastni terapevti in čeprav učitelji in profesorji predstavljajo pomemben vpliv na 

posameznika v zgodnjih fazah poklicnega odločanja (Henry idr., 1971, v Farber idr., 2005), naj 

bi po podatkih Backfield (1996, v Farber idr., 2005) na odločitev za poklic preučevanih 

terapevtov vplivali prav njihov mentorski odnos s svojimi terapevti. Ključnega pomena naj bi 

mentor imel tudi pri razvoju intelektualne radovednosti, navdušenju nad učenjem ter želji po 

intelektualno pomembnem delu z ljudmi (Farber idr., 2005). 

4.5 Vzgib strokovnjaka za odločitev za poklic pomoči 

Do katere in v kolikšni meri določene družinske izkušnje in družinska dinamika vplivajo na 

privlačnost, ki jo čutijo bodoči terapevti do svojega poklica (Farber idr., 2005)? V šestdesetih 

letih preteklega stoletja je, po navajanju Klemenčič (2004; 2005), Bordin izvedel več raziskav 

o vplivu zgodnjega otrokovega razvoja na kasnejšo izbiro poklica. Bordin (1990, v Sharf, 1992) 

pravi, da posameznik išče igro oz. izkušnjo radosti, ki je posledica igre, večino svojega 

življenja. Tako naj bi posamezniki pri izbiri poklica nezavedno izbrali tisto, kar jim nudi 

zadovoljstvo. Nasprotje igri je vzgib. Vzgib se nanaša na zahteve otroku, da ta nekaj stori, 

zahteve pa postavljajo mama, oče ali učitelj. Če otrok ne izpolni teh neposrednih ali posrednih 

zahtev, obstaja grožnja, da ne bo več ljubljen ali da bo kaznovan. Vendar ta vzgib lahko ostane 

še dolgo zatem, ko želje staršev ali učiteljev niso več prisotne (prav tam). 

Podobno vpliv ravnanja z otrokom na izbor psihoanalitičnega poklica izpostavlja Miller (1992). 

Klemenčič (2004; 2005) razlago Miller privzame za vse poklice pomoči na področju 

psihosocialnega dela in to utemelji – tudi ostali strokovnjaki na področju poklicev pomoči so 

izrazito občutljivi na potrebe drugih; tudi ti strokovnjaki se v procesu poklicnih refleksij soočajo 

s svojo izkušnjo, da niso smeli čutiti tega, kar čutijo, ali da večkrat še vedno delujejo v skladu 

s tem pravilom. Klemenčič (2004; 2005) to ponazori s pogostim primerom, ko strokovnjak reče, 

da ne zna/zmore reči ne, ko nekdo prosi za pomoč, in da tudi strokovnjaki med analizami ali 

delom na sebi ugotavljajo, da so kot otroci zadovoljevali nezavedne potrebe svojih staršev. Za 

psihoanalitični poklic se po mnenju Miller (1992) odločajo tisti posamezniki, ki so bili že kot 

otroci sposobni razumevanja močnih in različnih čustev, ki so bili prekomerno občutljivi na 

potrebe drugih in za ceno lastnega samouresničevanja prisiljeni zadovoljiti nezavedne potrebe 

svojih staršev, zato da ne bi izgubili ljubljenega objekta. 

Tudi Fussell in Bonney (1990) v svoji raziskavi med doktorji psihoterapije in doktorji fizike 

pokažeta, da psihoterapevti menijo, da so doživeli bolj izrazit preobrat vlog starš–otrok, kjer 
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naj bi otroci zadovoljevali čustvene potrebe svojih staršev in ne obratno. Ta ugotovitev podpira 

druge študije (npr. Henry, 1966; Racusin idr., 1981), ki kažejo na to, da bodoči psihoterapevt 

pogosto prevzame vlogo starša v družini in s tem skrb za druge člane, poleg tega pa posreduje 

pri družinskih sporih in prejema čustveno in fizično skrb od družine šele pod pogojem, da 

poskrbi za druge. Gostečnik (1998) pravi, da je družina lahko odprt in prožen sistem, v katerem 

vladajo spontanost, ustvarjalnost in živahnost, lahko pa je zaprt sistem, kjer vladajo okorelost, 

neprožnost, okostenelost in kjer so vloge in pravila strogo določeni in nespremenljivi. Pri obeh 

vrstah je pomembna razmejitev, ki predstavlja značilnost sistema družine. Razmejitev je 

pravilo, ki ureja prenose čutenja, mišljenja, oblike vedenja in vrednost od enega posameznika 

na drugega; ti prenosi se vzpostavijo v medosebnih odnosih med člani družine skozi določen 

čas. V odprtem družinskem sistemu so te razmejitve operativne in funkcionalne, v zaprtem 

sistemu pa stroge, skoraj mehansko določene in vnaprej opredeljene. Nihče z nikomer ne deli 

svojih čustev, spoznanj in mišljenja. Otroci se intuitivno odzovejo na starševsko čustveno 

vznemirjenost in konfliktnost. S svojo vlogo poskrbijo, da ohranijo družinski sistem v 

ravnovesju, saj jim to pomeni lastno preživetje. Napetosti, vznemirjenosti in konflikti se 

prelivajo na otroke, ki na ta način postanejo nosilci nerazrešenih družinskih konfliktov in travm. 

Podoben družinski sistem najdemo v družinah, kjer so starši preživeli travmo taborišča med 

drugo svetovno vojno. Za t. i. »družine žrtev« je bila značilna čustvena nedostopnost staršev 

(Danieli, 1985) ter posredna komunikacija, občutek nevrednosti in vzbujanje občutka krivde 

pri otrocih, otrokova nezmožnost, da bi zadovoljil starše, in, posledično, njegovi nenehni 

poskusi, da bi staršem bral misli (Donaldson-Pressman in Pressman, 1997, v Starman, 2006). 

O zamenjavi vlog starš–otrok govori tudi avtor Ackermann (1996, v Čačinovič – Vogrinčič, 

1998), ki pravi, da to predstavlja za družino vrsto obrambe oz. način ravnanja s konflikti. 

Klemenčič (2004; 2005) skozi način ravnanja z družinskimi konflikti prikaže vzporednice med 

otrokom (ki je hkrati tudi čustveni partner in skrbnik v družini) in poklicno vlogo skrbnika v 

poklicih pomoči. Avtorica pravi: »Tako otrok v vlogi skrbnika oz. čustvenega partnerja kot 

strokovnjak v poklicu pomoči sta odgovorna ali pa se čutita odgovorna za druge; oba vstopata 

v interpersonalne interakcije zato, da bi ublažila moč konflikta, ki grozi družini (v primeru 

otroka) oz. posamezniku, ki se nahaja v osebni stiski (v primeru strokovnjaka), in se oba čutita 

poklicana, da to storita, četudi ju izrecno ni nihče prosil« (str. 130). Če povzamemo – če 

(prihodnji) strokovnjak čuti, da bi moral pomagati drugim, in ne ve, od kod izvira ta potreba, 

potem lahko rečemo, da gre v mnogih primerih pri odločitvi za poklic pomoči v osnovi za 

kompulzivno odločitev (prav tam). 

  



Kovač, T. (2022). Povezava obremenjujočih izkušenj v otroštvu z odločitvijo za poklic pomoči. 

28 

III EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Izraz obremenjujoče izkušnje v otroštvu (angl. ACE, slovensko pa OIO) vznikne konec 90. let 

20. stoletja, ko Felitti idr. (1998) skozi svojo raziskavo zaključijo, da obstaja močna povezava 

med izpostavljenostjo zlorabi in disfunkcijam v družini do dopolnjenega 18. leta otroka in 

številnimi dejavniki tveganja za več glavnih vzrokov smrti pri teh istih osebah, ko odrastejo. 

Felitti idr. (1998) so vključili kategorije čustveno, telesno in spolno nasilje ali zloraba, čustveno 

in telesno zanemarjanje, zlorabe med člani gospodinjstva, težave v duševnem zdravju v 

gospodinjstvu, zasvojenost člana gospodinjstva, razveza, smrt ali zapustitev starša in 

kriminalna dejanja člana gospodinjstva OIO in če so udeleženci raziskave vsaj pri eni od 

postavk za posamezno OIO označili, da je bila prisotna do njihovega 18. leta, so zanjo dobili 

točko (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). To avtorji (Felitti, idr., 1998) imenujejo ocena OIO. 

Zadnja ameriška raziskava, izvedena v 23 zveznih državah ZDA, je poročala o 62 % 

anketiranih, ki imajo najmanj eno OIO, 25 % oseb pa je doživelo tri ali več OIO (Merrick idr., 

2018). Izpostavljenost OIO lahko moti zdrav razvoj možganov, ogroža imunski sistem, 

pripomore k težavam v duševnem zdravju, kroničnim boleznim itd. (Dube idr., 2002; Metzler 

idr., 2017). 

Leta 2019 je bila študija o OIO prvič izvedena tudi na slovenski populaciji. Izkazalo se je, da 

ima povprečni slovenski prebivalec 2,4 OIO, od tega največji delež anketiranih (49,2 %) 1–3 

OIO, najmanjši delež anketiranih (6 %) pa 7 ali več OIO (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). 

Magistrsko delo bo poleg že obstoječih raziskav OIO na tujih tleh in rezultatov slovenske 

študije ponudilo bolj celostno sliko o prevalenci OIO med poklici pomoči, ponudilo pa bo tudi 

pomemben sodoben vidik umestitve in utemeljitve OIO kot enega od morebitnih dejavnikov 

posameznikove odločitve za poklic pomoči. 

Da imajo izvajalci socialnih storitev (kamor spadajo tudi socialni pedagogi) več OIO kot 

splošna populacija, potrjujejo raziskave Esaki in Larkin (2013) in Hiles Howard (idr., 2015). 

Tudi avtorice Black idr. (1993) so v svoji raziskavi ugotavljale, ali je psihosocialna travma v 

otroštvu povezana z izbiro kariere na področju socialnega dela (v nadaljevanju SD) in potrdile, 

da je pojavnost psihosocialne travme večja pri študentih SD kot pri študentih poslovne smeri. 

Avtorja Rompf in Royse (1994) sta povezala psihosocialno travmo (težave v zakonu staršev, 

čustvene težave, alkoholizem, zlorabo drog in fizično zanemarjanje) v zgodnjem življenju z 

izbiro SD kot poklicne poti. Russel idr. (1993) pa so ugotovili, da študentje magistrskega študija 

SD bolj pogosto izhajajo iz disfunkcionalnih družin, kjer je imel eden ali več odraslih članov 

gospodinjstva težave z drogami ali alkoholom. Delež študentov SD, ki izhajajo iz 

disfunkcionalnih družin, je bil kar za 73 % višji od študentov poslovnih ali edukacijskih smeri.  

Namen magistrskega dela je preveriti, ali obstajajo razlike med študenti socialne pedagogike (v 

nadaljevanju SP) in študenti farmacije pri motivih odločanja za svoj študij. Odkriti želimo, 

kakšna je ocena OIO posamezne skupine študentov in povezava med oceno OIO in motivi izbire 

poklica za vsako skupino študentov posebej. Tezo, da se motivi, ki pripomorejo k odločitvi za 
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poklic pomoči, povezujejo z OIO, želimo nadalje preveriti in poglobiti pri izvajalcih poklicev 

pomoči. Ugotoviti želimo, kateri motivi so v ozadju njihovih odločitev za poklic ter ali OIO 

predstavljajo nekaj, kar vpliva na motive, zaradi katerih se posameznik odloči za poklic pomoči, 

ali pa OIO predstavljajo enega od motivov pri odločitvi za poklic. Izvedeti želimo tudi, ali 

izvajalci poklicev pomoči zaznavajo svoje morebitne OIO kot prednost ali slabost pri 

spoprijemanju z zahtevami poklica. 

6 CILJI RAZISKAVE 

CILJ 1: Ugotoviti, ali obstajajo razlike med študenti SP in študenti farmacije pri njihovi oceni 

OIO. 

CILJ 2: Ugotoviti, ali obstajajo razlike med študenti SP in študenti farmacije pri motivih, ki 

doprinesejo k odločitvi za njihov študij. 

CILJ 3: Ugotoviti, ali obstaja pozitivna povezava med oceno OIO in notranjimi motivi 

(raziskovanje in reševanje osebnih težav; težnja po skrbi za druge; želja po sprejetosti, ugajanju; 

doprinos družbi; empatičen čut; občutek izpopolnjenosti in osebnega zadovoljstva; osebna rast), 

ki doprinesejo k odločitvi za študij. 

CILJ 4: Ugotoviti, kako se motivi, ki doprinesejo k odločitvi za poklic, izražajo pri skupini 

izvajalcev poklicev pomoči. 

CILJ 5: Ugotoviti, ali se pri izvajalcih poklicev pomoči z višjo oceno OIO kaže boljše ali slabše 

spoprijemanje s stresnimi situacijami v njihovem poklicu. 

7 HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

HIP1: Med študenti SP in študenti farmacije se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

njihovi oceni OIO. 

HIP2: Med študenti SP in študenti farmacije se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

motivih, ki doprinesejo k odločitvi za študij. 

HIP3: Med študenti SP in študenti farmacije obstaja pozitivna povezava med oceno OIO in 

notranjimi motivi (kot so raziskovanje in reševanje osebnih težav; težnja po skrbi za druge; 

želja po sprejetosti, ugajanju; doprinos družbi; empatičen čut; občutek izpopolnjenosti in 

osebnega zadovoljstva; osebna rast), ki doprinesejo k odločitvi za študij. 

RV1: Ali in na kakšen način izvajalci poklicev pomoči zaznavajo OIO kot enega od notranjih 

motivov, ki je doprinesel k odločitvi za njihov poklic? 

RV2: Kako se izvajalci poklicev pomoči glede na svojo oceno OIO spoprijemajo s stresnimi 

situacijami pri svojem poklicu? 
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8 METODOLOGIJA 

8.1 Metoda in raziskovalni pristop 

Zaradi kompleksnosti raziskovalnega problema in z željo po bolj poglobljeni raziskavi smo v 

magistrskem delu uporabili kombinirano metodologijo kvalitativnega ter kvantitativnega 

pristopa, pri čemer smo uporabili neeksperimentalno in deskriptivno metodo. Kvalitativna 

raziskava je dopolnjevala kvantitativno, kjer je vir podatkov predstavljal spletni vprašalnik, 

namenjen študentom SP in študentom farmacije. Kot menita Campbell in Holland (2005, v 

Lobe, 2006), se kvantitativni del, ki omogoča analitično širino, ter kvalitativni del, s katerim 

pridobimo bolj poglobljene rezultate, odlično dopolnjujeta. 

Denzin (1978, v Lobe, 2006) to imenuje komplementarna uporaba metod oziroma metodološka 

triangulacija, ki vključuje uporabo različnih metod v eni raziskavi, Lobe (2006) pa to imenuje 

t. i. komplementarna uporaba kvalitativnih in kvantitativnih metod. Le-ta naj bi nam po njenem 

mnenju odpirala možnosti za bolj celostni pristop tako k merjenju kot tudi k analizi in 

interpretaciji podatkov. Bistvo koncepta komplementarne uporabe kvalitativnih in 

kvantitativnih metod je, kot pravi Brannen (1992, v Lobe, 2006), kombinacija le-teh z namenom 

preučiti različne raziskovalne probleme v eni raziskavi ali pa različne vidike enega 

raziskovalnega problema. Pri kombinirani metodologiji naj bi tako podatki ene metode 

preiskovali, pojasnjevali in/ali obogatili podatke, zbrane z drugo metodo (Carvalho in White, 

1997, v Lobe, 2006). 

8.2 Vzorec 

8.2.1 Vzorec pri kvantitativnem delu raziskave 

Vzorec v kvantitativnem delu raziskave sta predstavljali dve skupini študentov. Prva je bila 

skupina rednih in izrednih študentov SP, ki so bili v študijskem letu 2020/2021 vpisani na 

Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Vzorec je zajemal študente od prvega do četrtega 

letnika na dodiplomskem študiju in peti letnik na podiplomskem študiju. Skupaj je v raziskavi 

sodelovalo 175 anketirancev, pri čemer je anketo ustrezno izpolnilo 81 anketirancev. Druga 

skupina so bili študentje od prvega do petega letnika Fakultete za farmacijo Univerze v 

Ljubljani, ki so bili tja vpisani v študijskem letu 2020/2021. V anketnem vprašalniku je 

sodelovalo 163 anketirancev, ustreznih je bilo 71 anket. Pri obeh skupinah študentov status 

študija ni bil pomemben (torej ali študentje pavzirajo, so vpisani redno/izredno ali koristijo 

dodatno leto). Skupni vzorec v kvalitativnem delu raziskave predstavlja 152 študentov. Študenti 

SP predstavljajo dobro polovico vzorca (53,3 %), medtem ko študentje farmacije predstavljajo 

46,7 % vzorca. 



Kovač, T. (2022). Povezava obremenjujočih izkušenj v otroštvu z odločitvijo za poklic pomoči. 

31 

 
Slika 3: Prikaz vzorca glede na dve skupini študentov 

Pri obeh skupinah študentov prevladujejo ženske. Pri študentih farmacije je delež moških 

nekoliko višji (11,3 %) kot pri študentih SP (4,9 %). Večino vzorca tako predstavljajo ženske 

(92,1 %), medtem ko je moških v vzorcu 12 oziroma 7,9 %. Ker je delež žensk v vzorcu toliko 

večji od deleža moških, smo pri analizi in interpretaciji podatkov v magistrskem delu privzeli 

žensko obliko samostalnika anketiranec (tj. anketiranka), kot tudi žensko obliko samostalnika 

študent (tj. študentka), ki pa se nanaša na oba spola. 

 
Slika 4: Prikaz vzorca glede na spol 

Večino vzorca predstavljajo študentje v starosti od 20 do 25 let (82,9 %). Povprečna starost 

študentov SP je 23,89 let in študentov farmacije 23,28 let. 

8.2.2 Vzorec pri kvalitativnem delu raziskave 

Vzorec pri kvalitativnem delu raziskave predstavlja pet oseb, od tega tri osebe, ki se na 

delovnem mestu soočajo s procesnimi intervencijami ter so po izobrazbi socialne pedagoginje 

in dve osebi, ki se na delovnem mestu soočata s kriznimi intervencijami; prvi je reševalec v 

ekipi nujne medicinske pomoči na Gorenjskem, drugi pa gasilec v eni izmed poklicnih gasilskih 

reševalnih postaj v Sloveniji. Od SP je ena učiteljica dodatne strokovne pomoči na eni izmed 

ljubljanskih osnovnih šol, dve pa sta vzgojiteljici – ena v vzgojnem zavodu, druga pa v 

stanovanjski skupini. Vzorec pri procesnih intervencijah predstavljajo ženske (v analizi so 

poimenovane po vrstnem redu izvedbe intervjujev, njihova imena, Ana, Brina in Claudia, so 

izmišljena), pri kriznih intervencijah pa moški (poimenovana Dani in Erik). Ključ za izbiro SP 

intervjuvancev je bilo delovno mesto, kjer izvajajo procesne intervencije, pogoj pa najmanj tri 

leta delovnih izkušenj. Način vzorčenja je bil pri obeh metodologijah namenski. Pri 

kvalitativnem delu smo uporabili še metodo snežene kepe. 
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8.3 Merski instrument 

Pred izvedbo raziskave smo oblikovali dva različna merska instrumenta. V kvantitativnem delu 

je merski instrument predstavljal anketni vprašalnik, ki sta ga izpolnjevali dve skupini 

študentov, v kvalitativnem delu pa polstrukturiran intervju, izveden s petimi izvajalci poklicev 

pomoči. 

8.3.1 Merski instrument, namenjen pridobivanju podatkov s strani študentov farmacije 

in študentov SP 

V kvantitativnem delu raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, ki je anketirance spraševal 

o njihovih motivih za izbor študija in oceni OIO. Zaradi občutljive narave vprašanj v anketi 

smo v uvodnem zapisu anketnih vprašalnikov poudarili, da je sodelovanje v raziskavi 

prostovoljno in da lahko anketiranci kadarkoli odstopijo od reševanja. Vsem anketirancem smo 

zagotovili anonimnost. 

Vsebinsko je bil vprašalnik sestavljen iz treh sklopov. Prvi sklop je spraševal po osnovnih 

socialno demografskih podatkih anketirancev (spol, starost, dosežena izobrazba in v kateri 

letnik so vpisani v šolskem letu 2020/2021). V začetku drugega sklopa je bilo najprej 

postavljeno odprto vprašanje, ki je spraševalo po tem, zakaj so si anketiranci izbrali svoj študij. 

V nadaljevanju je drugi sklop vseboval dvajset trditev, od tega jih je 11 predstavljalo notranje 

motive in devet zunanje motive. Za trditve so anketiranci preko petstopenjske Likertove lestvice 

(1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) označili strinjanje z notranjimi (npr. težnja 

po raziskovanju in reševanju osebnih težav, skrb za druge, doprinos družbi, ugajanje, sprejetost, 

osebna rast, notranje zadovoljstvo) in zunanjimi motivi (npr. dostopnost študija, zaslužek, 

družinska tradicija, delovni pogoji), ki so po njihovem mnenju pomembno vplivali na odločitev 

za njihov študij. Trditve so bile med seboj pomešane. Pri oblikovanju trditev smo izhajali iz 

vira Devjak idr. (2014). Zadnji sklop vprašalnika je vseboval vprašanja o kategorijah OIO, 

opredeljenih v prvotni (Felitti idr., 1998) in slovenski (Kuhar, 2019; Kuhar idr., 2018) študiji 

OIO. Te so bile: telesna, čustvena in spolna zloraba ali nasilje, čustveno in fizično zanemarjanje, 

izpostavljenost nasilju/zlorabam med odraslimi v gospodinjstvu, odrasli član gospodinjstva s 

težavami v duševnem zdravju, zasvojenost odraslega člana gospodinjstva, razveza/ločitev/smrt 

staršev in posledično prekinitev stikov z otrokom ter kriminalno vedenje odraslega člana 

gospodinjstva. Pri oblikovanju vprašanj smo izhajali iz članka Konglomerat travme: 

Obremenjujoče izkušnje v otroštvu in njihovo socialno-demografsko ozadje, avtoric Kuhar in 

Zager Kocjan (2020). Preverjali smo, ali so bili anketiranci v svojih prvih 18. letih izpostavljeni 

zgornjim kategorijam. Pri petih kategorijah se je ob označenem odgovoru DA pokazalo 

podvprašanje, ki je anketirance spraševalo po pogostosti opisanega dogodka. Npr., če so na 

vprašanje: »Starš, stari starš ali drugi odrasli član gospodinjstva (najmanj ena oseba) je kričal_a 

name, me žalil_a, me poniževala«, odgovorili z DA, se jim je odprlo še podvprašanje: »Kako 

pogosto se je to dogajalo?« z možnimi odgovori redko (manj kot 1x mesečno), občasno (2–3x 

mesečno), v veliki meri (4–5x mesečno) in pogosto (večkrat na teden). Zaradi nepredvidene 

napake v programu Enklik anketa se podokno o pogostosti doživljanja posamezne OIO (pogoj 

IF) pri anketi za študentke SP ni odpiralo. Na to nas je prva opozorila sošolka s študija SP, ker 
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pa je bila anketa v tem času že 70 % izvedena, smo se odločili, da pri anketi, namenjeni 

študentkam SP, napake ne odpravljamo. Zaplet štejemo v omejitev raziskave. 

Na zadnji strani anketnega vprašalnika smo zaradi zavedanja, da ima raziskava lahko možne 

posledice za anketirančevo duševno stanje, dodali nekaj kontaktnih podatkov psihosocialnih 

svetovalnic in strokovnjakov, kamor bi se udeleženci raziskave lahko obrnili, če bi ob reševanju 

vprašalnika zaznali stisko. 

8.3.2 Merski instrument, namenjen pridobivanju podatkov s strani oseb, ki opravljajo 

poklice pomoči 

Pri raziskovanju v kvalitativnem delu smo uporabili neposredni, individualni, odprti, 

polstrukturiran intervju. Ta tip intervjuja je najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih 

podatkov, saj vprašanja odprtega tipa lahko sledijo določenemu predhodnemu okviru ali pa so 

popolnoma prosta (Kordeš in Smrdu, 2015). V tem primeru nam je ta tip intervjuja omogočal, 

da so se intervjuvanci razgovorili, medtem ko so nam vprašanja služila, da smo se držali 

glavnega namena intervjujev. S tem smo poskrbeli, da smo pridobili ključne informacije, ki 

nam bodo v pomoč pri odgovarjanju na raziskovalna vprašanja. Preveriti smo želeli notranje 

in/ali zunanje motive, ki so pripomogli k izboru njihovega poklica, trenutek odločitve za njihov 

poklic ter spoprijemanje intervjuvancev z zahtevami službe in povezavo tega z OIO. Skupaj je 

intervju vseboval štirinajst vprašanj, ki smo jih po potrebi dopolnjevali s podvprašanji. 

8.4 Postopek pridobivanja podatkov 

Zbrane podatke smo pridobivali od novembra 2020 do novembra 2021, vsega skupaj je v 

raziskavi sodelovalo 152 študentov SP in farmacije ter pet zaposlenih v poklicih pomoči. 

8.4.1 Zbiranje kvantitativnih podatkov 

Anketo, ki je trajala približno osem minut, smo ustvarili na spletnem portalu Enklik anketa. Z 

namenom pridobivanja podatkov pri študentih farmacije smo se včlanili v dve zaprti Facebook 

skupini in študente v objavi spodbudili k sodelovanju v raziskavi. Prav tako smo se obrnili na 

predstavnike letnikov in jih prosili za elektronske poštne naslove letnikov, kamor smo želeli 

poslati povezavo do anketnega vprašalnika, vendar se ali niso odzvali ali so nas zavrnili. 

Poskusili smo tudi pri predsednikih študentskega sveta, ki so nam pomagali na različne načine: 

preko zaprte liste elektronskih poštnih naslovov, pošiljanja ankete naprej svojim sošolcem itd. 

Na koncu smo se obrnili tudi na vse znance in prijatelje, ki so študirali na fakulteti za farmacijo 

in jih prosili, naj delijo anketo na družbenih omrežjih. Anketo je na koncu v trimesečnem 

obdobju, kolikor je bila anketa aktivna, ustrezno rešilo 71 študentov farmacije. 

Z namenom pridobivanja podatkov pri študentih SP smo se obrnili na predstavnike letnikov in 

po pridobljenih razrednih elektronskih poštnih naslovih poslali povezavo do raziskave. Obrnili 

smo se tudi na sošolce z magistrskega študija SP in poslali prošnjo za sodelovanje v zaprte 

skupine študentov SP na Facebooku. Prošnje za sodelovanje v raziskavi smo pošiljali 

stopenjsko. Sprva je bila udeležba v raziskavi velika, po nekaj dnevih ali tednih pa je upadla in 
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smo se lotili iskanja novih virov kontaktov. Na koncu je anketo ustrezno izpolnilo 81 študentov 

SP, prav tako v obdobju treh mesecev. 

8.4.2 Zbiranje kvalitativnih podatkov 

Podatke za kvalitativni del raziskave smo začeli zbirati junija 2021. Obrnili smo se na Združenje 

za SP in pa na njihovo zasebno skupino na Facebooku, kamor smo poslali prošnjo za 

sodelovanje v naši raziskavi. Načrtovali smo dva intervjuja s SP, ki delata v procesnih 

intervencijah, vendar so se nam na koncu za intervju javile tri osebe in intervju smo opravili z 

vsemi tremi. Intervjuji s SP so potekali v mesecu juniju in juliju 2021, vsi preko video aplikacije 

Zoom. Vse tri intervjuvanke so ženske. Že ob prvotnih pogovorih in dogovarjanju za izvedbo 

smo sogovornice bolj podrobno seznanili s temo magistrskega dela. Preden smo potrdili njihovo 

udeležbo, smo jih tudi opozorili na morebitno intimnost samih vprašanj in poudarili, da je 

sodelovanje prostovoljno in da lahko v primeru nelagodnosti od intervjuja odstopijo. Vse tri 

udeleženke so se s povedanim strinjale in dogovorili smo se za intervju. Dana jim je bila 

možnost izvedbe intervjuja na daljavo, torej preko video klica ali pa v živo, pri čemer sta se dve 

odločili za izvedbo na daljavo, ena pa je želela, da intervju opravimo v živo. Po tem, ko smo se 

nekaj časa dogovarjali o časovnem terminu in ko nam enkrat ni uspelo zaradi vremena, smo se 

odločili za video klic. Med samim intervjujem je sicer omenila, da bi ji bilo ljubše v živo, vendar 

je bilo ob evalvaciji video klica ugotovljeno, da ji je bilo prijetno tudi na daljavo. 

Iskanje intervjuvancev, ki delajo v poklicih pomoči in se ukvarjajo s kriznimi intervencijami, 

je potekalo po principu snežene kepe (ali kot pravita Kordeš in Smrdu (2015) – znanci pripeljejo 

znance). »Pri vzorčenju snežene kepe raziskovalec poišče eno osebo, za katero predpostavlja, 

da pozna proučevano tematiko, (je) na primer članica določene skupine, ki jo raziskovalec 

proučuje, ima natančno določene značilnosti, potrebne informacije in podobno. Pri vsakem 

naslednjem stiku raziskovalec osebo vpraša po nadaljnjih znancih in znankah in jo prosi, naj 

mu posreduje imena drugih oseb, ki so po njeni presoji primerne za njegovo raziskavo« 

(Vogrinc, 2008, str. 56). Najprej smo se obrnili na sorodnico, ki dela v eni izmed slovenskih 

bolnišnic kot medicinska sestra, in jo prosili, naj nam priporoči nekoga, ki dela v službi nujne 

medicinske pomoči. Ko smo našli prvega sogovornika, smo ga prosili, naj nam priporoči 

drugega sogovornika, ki dela kot poklicni ali prostovoljni gasilec. Vogrinc (2008) pri vzorčenju 

snežene kepe sicer omenja tudi etično vprašanje tega, da raziskovalec osebe, ki jih intervjuva, 

prosi za podatke o drugih osebah, ki tega niso odobrile, vendar smo v tem primeru prvega 

intervjuvanca prosili, naj najprej preveri pri drugem sogovorniku, če se le-ta strinja s 

sodelovanjem v raziskavi. Intervju s prvim intervjuvancem je bil izveden v avgustu 2021, z 

drugim sogovornikom pa bi moral biti v oktobru, vendar si je zaradi osebne tragedije premislil. 

Konec oktobra 2021 smo se tako ponovno lotili iskanja drugega sogovornika. Obrnili smo se 

na znance, ki sodelujejo v prostovoljnih in/ali poklicnih gasilskih društvih po Sloveniji in eden 

od njih nam je priporočil sodelavca. Intervju z drugim sogovornikom smo tako izvedli v začetku 

novembra 2021. Sprva je bilo rečeno, da bo le-ta izveden v njegovem domačem prostovoljnem 

gasilskem društvu, vendar se je zaradi njegove bolezni intervju prestavil v virtualni svet. 
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Vsem petim intervjuvancem smo se v uvodu zahvalili in se jim predstavili (kdo smo, kaj je 

tema magistrskega dela). Še enkrat je bila poudarjena občutljivost tematike. Povedali smo jim, 

da so vprašanja zasnovana tako, da so odprtega tipa, in da je namen, da se prosto razgovorijo. 

Prosili smo jih, naj nas ob morebitni nejasnosti vprašanja ali pa ob nelagodju ustavijo in 

vprašanje bo formulirano drugače. Prav tako smo poudarili, da je sodelovanje prostovoljno in 

da lahko na katerokoli vprašanje ne odgovorijo ali pa se odločijo, da ne bodo nadaljevali ter 

intervju zapustijo. Prosili smo jih tudi, da odgovarjajo iskreno. Vsi intervjuvanci so se strinjali 

s tem, da intervjuje snemamo zaradi kasnejše lažje transkripcije. V povprečju je intervju trajal 

45 minut, najkrajši je bil dolg 36 minut, najdaljši pa 83 minut. 

Glede na to, da so intervjuji potekali preko video klicev, je bilo pričakovati nekaj tehničnih 

težav in motenj. Motenj nismo mogli predvideti, lahko pa bi se zgodile tudi, če bi intervjuji 

potekali v živo. Pri eni udeleženki nas je vmes prekinilo, ker se ji je izpraznila baterija, dogajale 

so se tudi občasne pavze (npr. udeleženka je vključila »mute«, ker je nekaj govorila osebi po 

telefonu ali pa je nekdo od otrok nekaj spraševal). Pri enem udeležencu je bila slabša kvaliteta 

zvoka, ker je med intervjujem sedel zunaj, vmes pa mu je tudi večkrat zapiskal telefon. Pri 

drugem udeležencu je na posnetku slišati pogovore v ozadju itd. Čeprav se zdi, da je koncept 

intervjuja preko video povezave vzniknil šele ob lanski pandemiji COVID-19, so se štirje od 

petih intervjuvancev raje odločili za video intervju kot pa intervju v živo. Xu (2020) sicer meni, 

da se morajo raziskovalci družboslovnih ved zaradi omejitev mobilnosti in družbenih stikov 

prilagoditi digitalnim in inovativnim metodam zbiranja podatkov, vseeno pa je treba pri teh 

metodah razmisliti tudi o etičnih pomislekih. Prenosi raziskav v virtualne prostore so sicer 

povečali dostop določenim posameznikom v raziskave (potreben je samo telefon ali druga 

digitalna naprava z internetno povezavo), dostopnost, stroškovno učinkovitost in prijaznost do 

okolja za take dogodke (npr. zero waste z nizkim ogljičnim odtisom), sprožili pa so tudi 

pomisleke glede digitalne enakosti, varnosti in zasebnosti. 

Vsem intervjuvancem je bil poslan tudi vprašalnik o OIO (identičen tistemu, ki smo ga uporabili 

v kvantitativni raziskavi) s prošnjo, da ga rešijo. Njihov vprašalnik nam je pomagal izračunati 

njihovo oceno OIO, kar nam je služilo kot dodaten vir podatkov in nam je bilo v pomoč pri 

interpretaciji njihovih odgovorov med intervjujem. Intervjuvancem smo z obljubo o varovanju 

njihovih osebnih podatkov zagotovili zaupnost. 

8.5 Postopek obdelave podatkov 

8.5.1 Obdelava kvantitativnih podatkov 

Kvantitativne podatke smo analizirali s pomočjo programa SPSS, potem ko smo jih izvozili iz 

spletnega portala Enklik anketa. Devet kategorij je spraševalo po DA in NE odgovorih, pri eni 

kategoriji pa so bile odgovorne postavke DRŽI in NE DRŽI. Če je študentka vsaj pri eni od 

postavk za posamezno OIO označila, da je bila prisotna do njenega 18. leta, je zanjo dobila 

točko. Točkovanje posameznih OIO je bilo dihotomno (vrednosti 0 ali 1), točke pa smo nato 

sešteli in dobili število vseh OIO, ki jih je doživela posamezna študentka (povzeto po Kuhar in 

Zager Kocjan, 2020). Za samoocenjevalno lestvico smo izračunali opisno statistiko (numerus, 
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mediano in standardni odklon). Vprašanje odprtega tipa smo odprto kodirali za vsako skupino 

študentov posebej. Za medsebojno korelacijsko povezanost smo uporabili Spearmanov 

korelacijski koeficient. Normalno porazdelitev podatkov pri obeh skupinah študentov smo 

preverjali s koeficientom asimetričnosti in sploščenosti ter Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-

Wilk testom. Razlike med notranjimi in zunanjimi motivi smo ugotavljali z neparametričnim 

Mann-Whitney U testom za neodvisne vzorce. Ta test smo uporabili kot alternativo t-testu za 

neodvisne vzorce, ker pogoj o normalni porazdelitvi ni bil zagotovljen. Podatke smo oblikovali 

v MS Excelu ter jih prikazali v obliki tabel in stolpčnih grafikonov. 

Dva od motivov (v nadaljevanju MO) sta bila po nesrečnem naključju podvojena (MO2 in 

MO11). Po pregledu odgovorov smo ugotovili, da so si le-ti zelo podobni, zato smo v analizi 

ohranili odgovore, ki so bili podani prej, torej MO2, medtem ko smo MO11 izločili iz analize. 

8.5.2 Obdelava kvalitativnih podatkov 

V prvi fazi obdelave kvalitativnih podatkov smo intervjuje transkribirali v dobesedni zapis, s 

čimer smo ohranili avtentičnost. Zaradi lažje berljivosti smo ponekod odstranili mašila in 

narečne besede »poslovenili«. Intervjuje smo anonimizirali in odstranili vse podatke, ki bi lahko 

razkrivali identiteto oseb. Pozorni smo bili, da s tem nismo spremenili vsebine pogovorov. 

Intervjuvance smo označili s črkami abecede in naključnim imenom po vrstnem redu izvedbe 

intervjujev (A – Ana, B – Brina, C – Claudia, D – Dani in E – Erik). 

Podatke smo nato obdelali s kvalitativno vsebinsko analizo, katere osrednji proces je odprto 

kodiranje – kot pravita Kordeš in Smrdu (2015), s tem odkrijemo strukturo, oblike, zakonitosti 

in razlago določenega pojava. V procesu kodiranja je bilo treba besedilo najprej razčleniti na 

sestavne dele in določiti enote kodiranja (Mesec, 1998). Po prepisu besedil smo le-te razvrstili 

v tabele, jih pozorno prebrali, podčrtali in oštevilčili relevantne dele besedila. Uporabili smo 

raziskovalne šifre, kot sta A(1) in B(1), pri čemer A pomeni prvo intervjuvanko, 1 pa prvo kodo, 

B drugo intervjuvanko itd. S tem smo določili enote kodiranja (to so odgovori, izjave oz. 

(od)stavki na vprašanja) in pridobili kode prvega reda, ki predstavljajo povzeto obliko enot 

kodiranja. Kode prvega reda smo v nadaljevanju združili v kode drugega in tretjega reda in nato 

iz omenjenih kod oblikovali vsebinske sklope (teme) oz. kategorije, s katerimi smo v 

nadaljevanju interpretirali pridobljene podatke ter jih povezovali s teoretičnimi izhodišči in 

kvantitativnim delom raziskave. 

Pristop, ki smo ga uporabili pri procesu kodiranja, se imenuje induktivni pristop in pomeni, da 

raziskovalec kode določa med sprotnim procesom analize besedila. Pri tem pristopu 

raziskovalec oblikuje abstraktne pojme iz empiričnih podatkov (Vogrinc, 2008). Vnaprej 

pripravljena vprašanja za intervju, ki so se nanašala na teoretična izhodišča, raziskovalna 

vprašanja in glavne teme magistrskega dela, so sicer v grobem predvidela nekaj tematskih 

sklopov, ni pa šlo za specifičen seznam kod, zato je kodiranje induktivno. Mesec (1998) 

induktivni pristop imenuje tudi »odprto kodiranje« in pravi, da je to postopek kategoriziranja 

in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom besedila pripisujemo kode; besedila, ki 

smo jim pripisali isto kodo, zberemo, jih ločimo od besedil, ki sodijo pod drugo kodo, in tako 
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organiziramo podatke. Odprto kodiranje je potekalo v slogu, ki ga Mesec (1998) imenuje 

»deževanje idej« (angl. brainstorming). Vse kode, na katere smo pomislili ob določenem 

besedilu, smo zapisali v kodirno tabelo, s tem smo dobili seznam (oz. »kodirni zapis«) velikega 

števila neurejenih in nepovezanih kod, ki so na raznih stopnjah abstraktnosti, od popolnoma 

deskriptivnih do zelo abstraktnih kod. Izsek kodirne tabele se nahaja v Prilogi 2. 

V nadaljevanju analize smo podatke oz. kode med seboj primerjali. Sorodne kode oz. kode, ki 

se nanašajo na podobne pojave, smo združili v kategorije in jih poimenovali. Kategorije so na 

višji ravni in abstraktnejše kot kode, so »vogelni kamni« nastajajoče teorije oz. sredstvo, ki ga 

kasneje povežemo s teorijo (Mesec, 1998). Iz bazena informacij petih intervjujev smo izluščili 

pet vsebinskih sklopov oz. tem, ki zajamejo vse kode. 

Za kodiranje odprtega vprašanja v kvantitativnem delu smo uporabili raziskovalne šifre kot so 

SP(1), SP(2) itd. za študente socialne pedagogike in F(1), F(2) itd. za študente farmacije. V tem 

primeru smo uporabili deduktivni pristop kodiranja, saj smo vnaprej predvideli in želeli odkriti, 

kateri notranji in/ali zunanji motivi se bodo pojavili v odgovorih. Vogrinc (2008) glede 

deduktivnega pristopa pravi, da je obraten induktivnemu, saj si pri deduktivnem pristopu 

raziskovalec pred začetkom analize podatkov pripravi seznam kod in nato preverja, ali so se te 

kode v odgovorih pojavile ali ne. Seznam kod si raziskovalec pripravi na podlagi dosedanjega 

poznavanja obravnavane problematike. Vendar avtor Bryman (2004, v Vogrinc, 2008) svari, 

da čeprav je uporabljen deduktivni pristop, raziskovalec v svojem raziskovanju nikakor ne sme 

biti neprožen. Četudi vnaprej pripravljene kode usmerjajo raziskavo, mora imeti raziskovalec 

med potekom analize raziskave možnost oblikovati nove kode, ki niso bile predvidene vnaprej 

in so se med analizo besedila pojavile. To se je zgodilo tudi v našem primeru, ko kode, da so 

študentke SP družboslovni tip človeka, nismo uspeli uvrstiti v nobeno izmed naštetih kategorij, 

zato smo jo oblikovali kot svojo temo. 

Odgovori na odprto vprašanje so bili v večini kratki, zato smo jih hitro pregledali, jih slovnično 

po potrebi preoblikovali (uredili smo šumnike, kjer je bilo treba) in zložili vsakega v svojo 

vrstico. Na odprto vprašanje je odgovorilo vseh 81 študentov SP, ki so ustrezno rešili anketo, 

in 55 študentov farmacije, medtem ko jih je 16 to polje pustilo prazno. Pridobljene kode prvega 

reda smo združili v kode drugega reda, le-te pa smo povezali z ustrezno kategorijo (notranji ali 

zunanji motivi). Kodirna tabela odprtih vprašanj se nahaja v Prilogi 3 (za študentke SP) in 

Prilogi 4 (za študentke farmacije). 

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate empiričnega dela predstavljamo v dveh sklopih. V prvem sklopu predstavimo 

kvantitativni del rezultatov skupaj s kodiranjem odprtega odgovora študentk na vprašanje: 

»Zakaj so si izbrale ta študij?«. Ob tem sprejmemo ali zavrnemo postavljene hipoteze. V 

drugem sklopu se lotimo interpretacije rezultatov kvalitativnega dela in odgovorimo na 

raziskovalni vprašanji. Ob tem se opiramo tudi na oceno OIO naših intervjuvancev. 

Interpretacijo tega dela predstavimo skozi glavne kategorije oz. teme, ki vključujejo več 

pripadajočih kod. Interpretacija kvalitativnega dela vsebuje dobesedne navedke intervjuvancev, 
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ki so označeni z ležečo pisavo. Na koncu obeh sklopov naredimo še sintezo pridobljenih 

spoznanj, kjer uporabimo podatke, pridobljene iz različnih virov, jih povežemo s teoretičnimi 

izhodišči in lastnim razmišljanjem. 

9.1 Primerjava ocene OIO med študentkami SP in študentkami farmacije 

V tem poglavju bomo poskušali preveriti prvo hipotezo (HIP1), ki pravi: Med študentkami SP 

in študentkami farmacije se pojavljajo statistično pomembne razlike pri njihovi oceni OIO. Prvo 

hipotezo smo preverjali s primerjavo skupne ocene OIO pri obeh skupinah študentov. Za 

preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov smo uporabili koeficienta asimetričnosti in 

sploščenosti ter Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk test. 

Tabela 1: Porazdelitev podatkov in opisne statistike skupne ocene OIO pri obeh skupinah 

študentk 

 Kolmogorov-

Smirnova 
  Shapiro-

Wilk 
  N Me Min. Mak. 

  Statistika df p Statistika df p 
152 1,0000 0,00 8,00 

OIO_skupni ,213 152 ,000 ,849 152 ,000 

 

Ker podatki niso približno normalno porazdeljeni, smo jih analizirali z neparametričnimi 

metodami, kot ustrezno srednjo vrednost pa smo uporabili mediano. Iz Tabele 1 lahko 

razberemo še, da je v skupnem vzorcu študentk (N = 152) najvišja ocena OIO osem, najnižja 

pa nič OIO. Mediana spremenljivke ocena OIO celotnega vzorca je 1,0. 

9.1.1 Ocena OIO študentk socialne pedagogike 

Analiza rezultatov je pokazala, da je mediana spremenljivke ocena OIO študentk SP 2,0.  
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Tabela 2: Prevalenca posameznih OIO pri skupini študentk SP 

 N % 

OIO1: Čustveno nasilje 36 44 

OIO2: Telesno nasilje 21 26 

OIO3: Spolna zloraba/nasilje 3 4 

OIO4: Čustveno zanemarjanje 25 31 

OIO5: Fizično zanemarjanje 9 11 

OIO6: Telesno nasilje med odraslimi člani gospodinjstva 11 14 

OIO7: Duševne težave odraslega člana gospodinjstva 24 30 

OIO8: Zasvojenost odraslega člana gospodinjstva 25 31 

OIO9: Ločitev/zapustitev/izguba starša 13 16 

OIO10: Kriminalna dejanja odraslega člana 

gospodinjstva 

2 2 

 

Med različnimi OIO je nekaj manj kot polovica (44 %) študentk SP poročala o čustvenem 

nasilju, ki je tudi OIO z največjim deležem (Tabela 2). Tukaj so študentke navajale, da so starši, 

stari starši ali drugi odrasli člani gospodinjstva (najmanj ena oseba) nanje kričali, jih žalili in z 

besedami poniževali. Da se je starš, stari starš ali drug odrasli član gospodinjstva (najmanj ena 

oseba) obnašala tako, da jih je bilo strah, da jih bo telesno poškodovala, je odgovorilo 14 % 

študentk. Tudi slovenska študija (Kuhar in Zager Kocjan, 2020) ponuja podobne (visoke) 

rezultate v kategoriji čustveno nasilje, o tem je poročalo kar 55,4 % vprašanih. Po mnenju 

avtoric Kuhar in Zager Kocjan (2020) slovenska študija izpričuje tako visoke rezultate (za 

razliko od angleške – 17,3 %, nemške – 15 % in madžarske študije – 5 %) zaradi disciplinskih 

in vzgojnih praks, ki so veljale in ponekod še vedno veljajo za povsem legitimne in neškodljive. 

Na drugem mestu sta s skoraj tretjino odgovorov (31 %) čustveno zanemarjanje in zasvojenost 

odraslega člana gospodinjstva, na tretjem mestu pa s 30 % težave v duševnem zdravju odraslega 

člana gospodinjstva (Tabela 2). V slovenski študiji (Kuhar in Zager Kocjan, 2020) je na drugem 

mestu telesno nasilje (42,7 %), na tretjem pa ločitev/zapustitev/izguba starša (30,4 %). Izsledke 

raziskave lahko pojasnimo s primerjavo starostnih skupin v slovenski raziskavi. Povprečna 

starost študentk SP v naši raziskavi je 24 let in spadajo v obdobje prehod v odraslost (Zupančič, 

2004a). Avtorici Kuhar in Zager Kocjan (2020) pa navajata, da so mladi odrasli (pod katere 

avtorici štejeta osebe stare 18–30 let) v slovenski raziskavi redkeje poročali predvsem o 

telesnem nasilju, fizičnem zanemarjanju, spolnih zlorabah/nasilju, telesnem nasilju med 

odraslimi člani gospodinjstva in zasvojenosti odraslega člana gospodinjstva v primerjavi s 

starejšimi, hkrati pa pogosteje o duševnih težavah odraslega člana gospodinjstva. Glede 

telesnega nasilja avtorici menita, da vzrok tiči v manjši družbeni sprejemljivosti (nenazadnje 

imamo v Sloveniji od leta 2008 Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki vključuje tudi 

konkretne programe v primeru nasilja, npr. Unicefove Varne točke). Da mladi odrasli pogosteje 

poročajo o duševnih težavah odraslega člana družine, pa morda kaže na manjšo stigmatizacijo 

in/ali večjo družbeno ozaveščenost o duševnih težavah (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). 

Najmanj študentk SP je poročalo o kriminalnih dejanjih odraslega člana gospodinjstva (samo 

dve študentki sta pri tej OIO odgovorili pritrdilno) in o spolni zlorabi/nasilju, kar je doživelo 
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4 % študentk SP. Iste izsledke pridobita tudi Kuhar in Zager Kocjan (2020) na slovenskem 

vzorcu študije o OIO. Kriminalno dejanje odraslega člana gospodinjstva je v slovenski študiji 

potrdilo 3,3 % vprašanih, spolno zlorabo/nasilje pa 6 %. Nobena od 81 študentk SP ni poročala 

o smrti mame, o smrti očeta poročata 2 % vprašanih. Lakote v otroštvu ni izkusila nobena 

študentka, so pa študentke v 4 % poročale, da so morale nositi umazana, ponošena, zastarela 

oblačila, in v 6 % primerov, da jih kot otroke ni nihče zaščitil. 

9.1.2 Ocena OIO študentk farmacije 

Analiza rezultatov je pokazala, da je mediana spremenljivke ocena OIO študentk farmacije 1,0. 

Tabela 3: Prevalenca posameznih OIO pri skupini študentk farmacije 

 N % 

OIO1: Čustveno nasilje 18 25 

OIO2: Telesno nasilje 9 13 

OIO3: Spolna zloraba/nasilje  4 6 

OIO4: Čustveno zanemarjanje  18 25 

OIO5: Fizično zanemarjanje 8 11 

OIO6: Telesno nasilje med odraslimi člani gospodinjstva 4 6 

OIO7: Duševne težave odraslega člana gospodinjstva 14 20 

OIO8: Zasvojenost odraslega člana gospodinjstva 9 13 

OIO9: Ločitev/zapustitev/izguba starša 7 10 

OIO10: Kriminalna dejanja odraslega člana 

gospodinjstva 

2 2 

 

Študentke farmacije so v največji meri poročale o obeh oblikah čustvenega trpinčenja, to sta 

čustveno nasilje in zanemarjanje. O tem je poročala četrtina vprašanih (Tabela 3). V kategoriji 

čustveno nasilje je največ pritrdilnih odgovorov prejela trditev »čutila sem, da so me družinski 

člani z besedami prizadeli, poniževali ali žalili«, in sicer se je v 56 % to dogajalo redko, v 44 % 

pa občasno (2–3x mesečno). Pri čustvenem zanemarjanju so študentke farmacije v osemnajstih 

primerih pritrdile temu, da »v njihovi družini niso bili pozorni drug do drugega, niso skrbeli 

drug za drugega, si niso bili blizu in se med seboj niso podpirali ali bili povezani«. 

Na tretjem mestu po pogostosti je OIO duševne težave odraslega člana gospodinjstva. 

Povprečna starost študentk farmacije je 23 let, zato bomo predvidevali, da tukaj velja ista 

razlaga kot pri študentkah SP, in sicer, da mladi na prehodu v odraslost večkrat poročajo o 

duševnih težavah odraslega člana gospodinjstva v primerjavi s starejšimi zaradi večje družbene 

ozaveščenosti (npr. destigmatizacija duševnih bolezni, vedno večjemu govoru o teh temah v 

sodobni družbi in dezinstitucionalnimi procesi) med mladimi. Da je bil vsaj eden od članov 

gospodinjstva pogosto depresiven, psihično nestabilen ali je imel psihiatrično diagnozo, je 

odgovorilo 18 % študentk, da je nekdo iz gospodinjstva naredil samomor pa 4 % študentk. 

V 6 % primerov so študentke farmacije poročale o spolni zlorabi/nasilju – isti odstotek izpričuje 

tudi slovenska študija OIO (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). Da se jih je odrasla oseba ali nekdo, 
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najmanj pet let starejši od njih, dotikal na seksualni način, so poročale tri študentke, to pa naj 

bi se dogajalo manj kot 1x mesečno. 6 % vprašanih je poročalo tudi o telesnem nasilju med 

odraslimi člani gospodinjstva (ta odstotek v slovenski študiji znaša 16,2 %). Najmanj študentk 

farmacije je, tako kot pri študentkah SP, poročalo o kriminalnem dejanju odraslega člana 

gospodinjstva. 

Nobeni od študentk farmacije ni bilo nikdar zagroženo s strelnim orožjem ali nožem, prav tako 

nobena od vprašanih ne poroča o smrti mame, da jim je umrl oče, pa je odgovorilo 3 % študentk. 

Da je v otroštvu trpela lakoto, navaja ena anketiranka, večkrat na mesec pa je morala nositi tudi 

umazana, ponošena in zastarela oblačila. Da je bila občasno (2–3x na mesec) tepena, navaja 

ena študentka, ista oseba pa je utrpela tudi telesne poškodbe od nekoga iz gospodinjstva. 

Pogosto se je dogajalo tudi, da ni imela nikogar, ki bi jo zaščitil. Da so bili njeni starši ali 

skrbniki tako pijani ali »zadeti«, da niso mogli poskrbeti zanjo, je kot 2–3x mesečni dogodek 

označila ena študentka. Tudi o občasnem nasilju med starši ali drugimi odraslimi člani 

gospodinjstva poroča ena študentka. 

9.1.3 Primerjava ocene OIO med študentkami SP in študentkami farmacije 

Tabela 4: Povprečje števila OIO obeh skupin študentk 

vzorec N Mediana 

študentke SP 81 2,00 

študentke farmacije 71 1,00 

Skupaj 152 1,00 

 

V Tabeli 4 vidimo rezultat izračuna mediane, ki nam kaže, da študentke SP v povprečju doživijo 

2 OIO (Me = 2,0), medtem ko študentke farmacije doživijo 1 OIO (Me = 1,0). Slika 5 nam 

prikazuje še, da slaba tretjina študentk v vzorcu ni doživela nobene obremenjujoče izkušnje 

(32,2 %), medtem ko je večji delež preostalih doživel eno OIO (23,7 %) ali dve OIO (17,1 %). 
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Slika 5: Grafični prikaz števila posameznih OIO za vsako skupino študentk posebej in skupno 

število OIO obeh skupin študentk 

Če nadalje razčlenimo posamezne OIO za vsako skupino študentk posebej, vidimo, da nobena 

od študentk farmacije ni poročala o pet ali osem OIO. Vidimo tudi, da je 1,2 % anketirank v 

vzorcu študentk SP poročalo o osem OIO (kar predstavlja eno osebo v vzorcu), to pa je tudi 

maksimalna vrednost poročanih OIO v vzorcu. 

Največji delež študentk farmacije je poročal o nič OIO, sledi poročanje o 1 OIO (28,2 %). Pri 

študentkah SP je največ študentk prav tako poročalo o 0 OIO, medtem ko je na drugem mestu 

poročanje o 2 OIO (22,2 % anketirank), na tretjem mestu pa 1 OIO z nekaj manj kot petino 

poročanj. Pri grafičnem prikazu posameznih OIO vidimo tudi, da je delež študentk, ki so 

zatrdile, da nimajo nobene OIO, za skoraj enkrat večji pri študentkah farmacije (42,3 %) kot pri 

študentkah SP. Zanimivo je še dejstvo, da je 22,2 % študentk SP poročalo o štirih ali več OIO, 

medtem ko je ta delež pri študentkah farmacije 9,8 %, v slovenskem vzorcu pa je o štirih ali 

več OIO poročala več kot petina vprašanih (27,3 %) (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). To pritrjuje 

rezultatom raziskave Hiles Howard (2015), kjer se je izkazalo podobno. 

V nadaljevanju smo z Mann-Whitney U testom preverjali, ali so razlike v skupni oceni OIO 

med obema skupinama študentk tudi statistično pomembne. Povprečni rang dveh skupin 

študentk prikazuje, da je vrednost OIO v povprečju višja v skupini študentk SP, kot v skupini 

študentk farmacije. Izkazalo se je, da je vrednost Mann-Whitney U testa statistično pomembna 

(U = 2044,5, p = 0,002). Med študentkami SP in študentkami farmacije se pojavljajo statistično 
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pomembne razlike pri njihovi oceni OIO. S tveganjem 0,2 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici študentke SP (R = 86,8) poročale o več OIO kot študentke farmacije (R = 64,8). 

Rezultat izračuna mediane nam kaže še, da študentke SP v povprečju doživijo 2 OIO (Me = 

2,0), medtem ko študentke farmacije doživijo 1 OIO (Me = 1,0). 

Rezultati naše raziskave potrjujejo to, o čemer pričajo druge podobne raziskave (Black idr., 

1993; Esaki in Larkin, 2013; Hiles Howard idr., 2015). Ocena OIO študentk SP (kot bodočih 

predstavnic poklica pomoči) je v povprečju višja za eno OIO od ocene študentk farmacije. 

Primerjava s slovensko nacionalno in reprezentativno raziskavo nam pokaže še, da imajo v 

povprečju Slovenci višje rezultate OIO (2,4 OIO) od obeh skupin študentk, pregled samo 

ženskih OIO pa nakazuje, da imajo le-te še višji OIO (2,6 OIO) (Kuhar in Zager Kocjan, 2020). 

Presenetljivo je torej, da imajo študentke farmacije podpovprečno oceno OIO, tako v primerjavi 

s celotno populacijo kot samo z ženskim delom anketirank. 

V nadaljevanju so nas zanimale še statistične razlike pri posameznih kategorijah OIO obeh 

skupin študentk. Te smo preverjali s hi-kvadrat preizkusom (ker gre za tabele 2 x 2, smo 

vzporedno preverjali tudi rezultat Fisherjevega natančnega testa). Statistično pomembne razlike 

med skupinama študentk SP in farmacije so se izkazale pri kategorijah čustveno (OIO1) in 

telesno nasilje (OIO2) ter pri kategoriji zasvojenost odraslega člana gospodinjstva (OIO8). 

Tabela 5: Vrednost hi-kvadrat preizkusa za vse kategorije OIO 

  
Vrednost Df 

Približen p (2-

stransko) 

Natančen p (2-

stransko) 

OIO1 Pearson Chi-

Square 

6,021a 1 ,014 
  

Fisher's Exact Test       ,017 

OIO2 Pearson Chi-

Square 

4,193a  
1 ,041   

Fisher's Exact Test       ,044 

OIO3 Pearson Chi-

Square 

,321a 

1 ,571  

 Fisher's Exact Test    ,706 

OIO4 Pearson Chi-

Square 

,567a 

1 ,452  

 Fisher's Exact Test    ,476 

OIO5 Pearson Chi-

Square 

,001a 

1 ,976  

 Fisher's Exact Test    1,000 

OIO6 Pearson Chi-

Square 

2,686a 

1 ,101  

 Fisher's Exact Test    ,112 

OIO7 Pearson Chi-

Square 

1,982a 

1 ,159  

 Fisher's Exact Test    ,190 
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Vrednost Df 

Približen p (2-

stransko) 

Natančen p (2-

stransko) 

OIO8 Pearson Chi-

Square 

7,208a 
1 ,007   

Fisher's Exact Test       ,011 

OIO9 Pearson Chi-

Square 

1,269a 

1 ,260  

 Fisher's Exact Test    ,338 

OIO1

0 

Pearson Chi-

Square 

,220a 

1 ,639  

 Fisher's Exact Test    1,000 

 

Rezultat Pearsonovega hi-kvadrata kaže, da s tveganjem 1,4 % (p = 0,014) lahko trdimo, da bi 

se v osnovni množici študentk SP in farmacije v populaciji pojavile razlike med skupinama 

študentk pri kategoriji OIO1 (tudi rezultat Fisherjevega testa kaže zelo podobno tveganje, 1,7 % 

oz. p = 0,017). Kaže se, da višji delež študentk SP (44,4 %) doživi OIO1, kot to velja za 

študentke F (25,4 %). Pri OIO2 je to tveganje med 4,1 % (p = 0,041) in 4,4 % (p = 0,044), delež 

poročanja o telesnem nasilju je prav tako višji pri študentkah SP (25,9 %) kot pri študentkah 

farmacije (12,7 %). Pri kategoriji zasvojenost odraslega člana gospodinjstva (OIO8) je tveganje 

najmanjše – med 0,7 % (p = 0,007) in 1,1 % (p = 0,011), pojavnost zasvojenosti družinskih 

članov pri študentkah SP pa je za kar 18,2 % višja kot pri študentkah farmacije. 

Študija avtorjev Elliot in Guy (1993) podpira zgornje rezultate. Avtorja sta raziskovala izvorne 

družine psihoterapevtov in v njih odkrila večje disfunkcionalnosti v primerjavi z drugimi 

poklici. Medtem ko druge raziskave (npr. Henry idr., 1971, 1973, v Farber idr., 2005; Racusin 

idr., 1981; Skovholt in Jennings, 2004, v Farber idr., 2005) niso uporabile primerjalne skupine, 

sta avtorja (Elliot in Guy, 1993) primerjala ženske strokovnjakinje za duševno zdravje s 

strokovnjakinjami na drugih področjih. Ženske na področju duševnega zdravja (oz. izvajalke 

procesnih intervencij – v našem primeru so to socialne pedagoginje, op. a.) so bolj pogosto 

poročale o najmanj eni otroški travmi kot ženske na drugih področjih – višja je bila stopnja 

spolnega nadlegovanja v otroštvu, alkoholizem staršev, hospitalizacija enega od staršev zaradi 

duševne bolezni, smrt starša ali smrt sorojenca. Ne glede na izkušnje iz otroštva pa so ženske s 

področja duševnega zdravja poročale o manj anksioznosti, depresije, disociacijah in motnjah 

spanja kot njihove kolegice z drugih področij. Te ugotovitve morda kažejo, da so prve našle 

načine za spoprijemanje s svojimi težavami, avtorja pa sta domnevala tudi, da so z izbiro 

poklica svoje osebne izkušnje travme uporabile za pomoč drugim s podobnimi težavami. 

Na podlagi podatkov lahko prvo hipotezo, ki pravi, da se med študentkami SP in študentkami 

farmacije pojavljajo statistično pomembne razlike pri njihovi oceni OIO, potrdimo in 

ugotavljamo, da študentke SP poročajo o več OIO. 
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9.2 Primerjava motivov za študij med študentkami SP in študentkami 

farmacije 

V tem poglavju bomo preverjali drugo hipotezo (HIP2), ki pravi: Med študentkami SP in 

študentkami farmacije se pojavljajo statistično pomembne razlike pri motivih, ki doprinesejo k 

odločitvi za študij. 

9.2.1 Analiza motivov, ki doprinesejo k odločitvi za študij 

V drugem sklopu kvantitativne raziskave smo študentke SP in farmacije povprašali o njihovih 

motivih, ki so pripomogli k odločitvi za dotični študij. Enajst notranjih in devet zunanjih 

motivov je bilo v anketi med seboj pomešanih, pri vseh pa so študentke označevale, v kolikšni 

meri se z določeno trditvijo strinjajo. Ob preverjanju porazdelitve podatkov motivov (kar smo 

preverjali s koeficientom asimetrije in koeficientom sploščenosti) smo ugotovili, da se pojavlja 

več odstopanj od normalne porazdelitve predvsem pri študentkah SP, nekaj tudi pri študentkah 

farmacije, zato smo podatke analizirali z neparametričnim Mann-Whitney U testom, kot 

ustrezno srednjo vrednost pa smo uporabili mediano. V nadaljevanju najprej predstavimo 

rezultate za študentke SP, nato pa še farmacije, na koncu pa rezultate primerjamo in jih 

teoretično umestimo. 

9.2.2 Analiza motivov, ki pripomorejo k odločitvi za študij pri študentkah socialne 

pedagogike  

Tabela 6: Razvrstitev motivov po pomembnosti pri študentkah SP 

Zaporedna 

številka: 

MOTIV Me 

1.  MO18: Sem bolj družbosloven kot naravosloven tip človeka. 5,00 

2.  MO16: Na mojo odločitev za študij je vplivalo dejstvo, da se 

veselim tega dela. 

4,00 

3.  MO14: Na mojo odločitev za študij je vplival moj čut za 

empatijo. 

4,00 

4.  MO20: Za svoj študij sem se odločila zaradi osebnega 

zadovoljstva. 

4,00 

5.  MO5: Menim, da bom zaradi svojega študija veliko doprinesla 

družbi. 

4,00 

6.  MO12: Na mojo odločitev za študij je vplivala težnja po skrbi za 

druge. 

4,00 

7.  MO6: Za svoj študij sem se odločila, ker sem vedela, da me bo 

izpolnjeval. 

4,00 

8.  MO8: Za ta študij sem se odločila, ker sem želela delati na sebi in 

vlagati vase. 

4,00 

9.  MO2: Na mojo odločitev za študij je vplivala motivacija za 

raziskovanje in reševanje osebnih težav.  

3,00 
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Zaporedna 

številka: 

MOTIV Me 

10.  MO7: V teh vodah so privlačni delovni pogoji. 3,00 

11.  MO13: Za ta študij sem se odločila, ker mi bo omogočil dostojno 

preživetje. 

3,00 

12.  MO19: Da to študiram, je čisto naključje. 2,00 

13.  MO17: Ta študij ima v naši družbi visok status. 2,00 

14.  MO4: Za ta študij sem se odločila zaradi želje po sprejetosti. 2,00 

 

15.  MO10: Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven. 2,00 

16.  MO1: Na mojo odločitev za študij je vplivala oddaljenost kraja 

bivanja. 

2,00 

17.  MO9: Za svoj študij sem se odločila zaradi želje po ugajanju. 2,00 

18.  MO15: Za ta študij sem se odločila na podlagi zaslužka v bodoči 

službi. 

2,00 

19.  MO3: Za ta študij sem se odločila, ker isti študij obiskuje 

sorodnik (ali nekdo, ki ga poznam in mi je blizu). 

1,00 

20.  MO11: Za ta študij sem se odločila zaradi želje staršev. 1,00 

Legenda: notranji motivi (n = 11), zunanji motivi (n = 9) 

Tabela 6 nam prikazuje, da so študentke SP kot motiv, ki je najbolj pripomogel k njihovi 

odločitvi za študij, navedle motiv 18: Sem bolj družbosloven kot naravosloven tip človeka (Me 

= 5,00), sledi pa mu sedem notranjih motivov z Me = 4,00. Prvi zunanji motiv je na desetem 

mestu (Me = 3,00). 

Holland (1985, 1987, v Zupančič, 2004c) je predpostavil šest temeljnih osebnostnih tipov, ki 

se ujemajo z določenimi poklici, pri čemer SP spadajo v t. i. socialni tip. Avtor pravi, da taki 

posamezniki izražajo tradicionalno »ženske« značilnosti, zlasti tiste, ki se povezujejo z 

besednimi sposobnostmi in medosebnimi spretnostmi. Ti posamezniki so družabni, prijazni, 

prijateljski, sodelovalni, empatični, razumevajoči, potrpežljivi, obzirni, odgovorni in radi 

pomagajo. Zato imajo radi poklice v socialni sferi in jim ustrezajo poklici, kot so npr. učitelj, 

socialni delavec, poklicni svetovalec ali SP. Motive, vključene v našo raziskavo, lahko 

povežemo tudi z rezultati medkulturne raziskave Klemenčič (2004; 2005), ki je med 

študentkami SP v Sloveniji in na Danskem raziskovala, kako študentke prepoznavajo motive 

za odločitev za poklic pomoči. Prvi motiv7 pri odločitvi za poklic v raziskavi Klemenčič (2004; 

2005) predstavlja vloga skrbnice oz. čustvene partnerke v družini, kamor so uvrščene trditve: 

sem velik del življenja (vsaj čustveno) skrbela za nekoga; sem bila reševalka konfliktov v 

družini in/ali med prijatelji; sem že od nekdaj znala dobro poslušati ljudi s problemi in smo 

imeli v družini, iz katere izhajam, določene probleme. 

                                                
7 Klemenčič (2004; 2005) v raziskavi uporabi rotirano (oblimin) faktorsko analizo, kjer uporablja termin faktorji.  
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Študije Henry (1996) in Racusin idr. (1981) so pokazale, da bodoči psihoterapevti8 pogosto 

prevzamejo vlogo starša v družini in s tem skrb za druge člane, poleg tega pa posredujejo pri 

družinskih sporih in prejemajo čustveno in fizično skrb od družine šele pod pogojem, da 

poskrbijo za druge. Klemenčič (2004; 2005) nadalje še trdi, da sta tako otrok v vlogi skrbnika 

oz. čustvenega partnerja kot strokovnjak v poklicih pomoči odgovorna (ali pa se čutita 

odgovorna) za druge. Morda bi bilo pretirano trditi, da so se samo tisti otroci, ki so imeli v 

družini vlogo skrbnika ali čustvenega partnerja, odločili za poklic pomoči, vseeno pa si 

Klemenčič (2004, 2005) upa trditi, da pri posameznikih, ki se odločajo za poklic pomoči, 

izraziteje nastopajo osebnostne značilnosti, ki jih pripisujemo tistim posameznikom, ki so se v 

času otroštva nezavedno odzivali na potrebe svojih staršev, tako da so se jih naučili izpolnjevati 

in hkrati s tem zatajiti lastne potrebe, so bili skrbniki za ostale člane v družini na način, kot so 

ga člani potrebovali in so skozi te izkušnje razvili občutek za pomoč drugim. 

Drugi pomemben motiv študentkam SP v raziskavi Klemenčič (2004; 2005) je aktivno 

spreminjanje sebe (prav tako se je izkazalo, da je ta motiv bolj pomemben slovenskim SP kot 

danskim), kamor so uvrščene trditve: se počutim nekako drugačna; želim rešiti nekatere lastne 

probleme; želim spremeniti sebe; želim kljubovati staršem in v družini, iz katere izhajam, smo 

imeli določene probleme. V raziskavi smo to opredelili kot motiv 2: Na mojo odločitev za študij 

je vplivala motivacija za raziskovanje in reševanje osebnih težav in motiv 8: Za ta študij sem 

se odločila, ker sem želela delati na sebi in vlagati vase. Motiv 8 je po pomembnosti postavljen 

na drugo mesto, motiv 2 pa na tretje (Tabela 6). V raziskavi Klemenčič (2004; 2005) se je 

izkazalo tudi, da sta oba dejavnika (družinska vloga, kjer so bile študentke skrbnice oz. čustvene 

partnerke in aktivno spreminjanje sebe) veliko bolj pomembna študentkam četrtih letnikov kot 

študentkam prvih letnikov, po mnenju Klemenčič (2004; 2005) zato, ker se študentke četrtih 

letnikov med študijskim procesom verjetno naučijo prepoznavati lastno vlogo v družini. 

Tabela 6 nam daje še vpogled v položaj notranjih in zunanjih motivov glede na pomembnost, 

ki so jim jo pripisale študentke SP. Vidimo, da pri odločitvi za študij SP prevladujejo notranji 

motivi, zunanji motivi so postavljeni nižje. V povprečju študentke SP kot motiv, ki je najmanj 

pripomogel k odločitvi za študij, navajajo trditev, da »so se za študij odločile zaradi želje 

staršev« in »zaradi tega, ker isti študij obiskuje sorodnik (ali nekdo, ki ga poznajo in jim je 

blizu)« (Me = 1,00). Tudi Devjak idr. (2014) so pri raziskavi z 208 študentkami Pedagoške 

fakultete ugotovili, da so se študentke za poklic odločale same in ne po željah staršev, medtem 

ko Klemenčič (2004; 2005) ugotavlja, da pri odločitvi za poklic pri danskih študentkah bolj kot 

pri slovenskih vplivajo želje drugih (staršev, vzornikov …). 

Pri šestih motivih je bila najvišja označena stopnja strinjanja s trditvami (4): Strinjam se, pri 

ostalih štirinajstih pa (5): Popolnoma se strinjam. Najnižja stopnja strinjanja je bila pri vseh 

motivih (1): Sploh se ne strinjam. 

  

                                                
8 Za potrebe magistrskega dela bomo izvajalce procesnih intervencij poenotili (sem tako spadajo psihoterapevti, 

SD, SP, psihologi,…). 
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9.2.3 Analiza motivov, ki pripomorejo k odločitvi za študij pri študentkah farmacije 

Tabela 7: Razvrstitev motivov po pomembnosti pri študentkah farmacije 

Zaporedna 

številka: 

MOTIV Me 

1.  MO16: Na mojo odločitev za študij je vplivalo dejstvo, da se 

veselim tega dela. 

4,00 

2.  MO7: V teh vodah so privlačni delovni pogoji. 4,00 

3.  MO17: Ta študij ima v naši družbi visok status. 4,00 

4.  MO13: Za ta študij sem se odločila, ker mi bo omogočil dostojno 

preživetje. 

4,00 

5.  MO18: Sem bolj naravosloven kot družbosloven tip človeka. 4,00 

6.  MO5: Menim, da bom zaradi svojega študija veliko doprinesla 

družbi. 

4,00 

7.  MO6: Za svoj študij sem se odločila, ker sem vedela, da me bo 

izpolnjeval. 

4,00 

8.  MO8: Za ta študij sem se odločila, ker sem želela delati na sebi in 

vlagati vase. 

4,00 

9.  MO20: Za svoj študij sem se odločila zaradi osebnega 

zadovoljstva. 

4,00 

10.  MO15: Za ta študij sem se odločila na podlagi zaslužka v bodoči 

službi. 

4,00 

11.  MO14: Na mojo odločitev za študij je vplival moj čut za empatijo. 4,00 

12.  MO12: Na mojo odločitev za študij je vplivala težnja po skrbi za 

druge. 

3,00 

13.  MO2: Na mojo odločitev za študij je vplivala motivacija za 

raziskovanje in reševanje osebnih težav. 

3,00 

14.  MO9: Za svoj študij sem se odločila zaradi želje po ugajanju. 3,00 

15.  MO1: Na mojo odločitev za študij je vplivala oddaljenost kraja 

bivanja. 

2,00 

16.  MO4: Za ta študij sem se odločila zaradi želje po sprejetosti. 2,00 

17.  MO11: Za ta študij sem se odločila zaradi želje staršev. 2,00 

18.  MO19: Da to študiram, je čisto naključje. 2,00 

19.  MO3: Za ta študij sem se odločila, ker isti študij obiskuje sorodnik 

(ali nekdo, ki ga poznam in mi je blizu). 

2,00 

20.  MO10: Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven. 2,00 

Legenda: notranji motivi (n = 11), zunanji motivi (n = 9) 

V Tabeli 7 vidimo, da so študentkam farmacije pri odločanju za študij pomembni različni motivi 

(Me = 4), prevladujejo pa notranji motivi. Če pogledamo razvrstitev motivov po pomembnosti, 

noben motiv ni uvrščen na prvo mesto. Kot najmanj pomembni motivi za študentke farmacije 

so se izkazali Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven, Za ta študij sem se odločila, ker 
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isti študij obiskuje sorodnik (ali nekdo, ki ga poznam in mi je blizu), Da to študiram, je čisto 

naključje in Za ta študij sem se odločila zaradi želje staršev. 

Pri motivu 16 (Na mojo odločitev za študij je vplivalo dejstvo, da se veselim tega dela) nobena 

od študentk ni odgovorila z (1): Sploh se ne strinjam, kar nakazuje na to, da se študentke 

farmacije s to trditvijo strinjajo najmanj z oceno (2): Ne strinjam se. Prav tako nobena od 

anketirank ni odgovorila z (1): Sploh se ne strinjam na trditev, da je bolj naravosloven kot 

družbosloven tip človeka (MO18), kar potrjuje sama smer in naravoslovna naravnanost študija. 

Pri devetnajstih od dvajsetih trditvah so študentke maksimalno strinjanje označile s trditvijo 

(5): Popolnoma se strinjam, samo pri motivu 10 (Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven) 

so označile strinjanje z (4): Strinjam se, kar nakazuje na to, da študij farmacije v družbi ne velja 

za enostaven študij. Tabela 7 nam prikazuje še pregled notranjih in zunanjih motivov glede na 

pomembnost, ki so jim jo pripisale študentke SP. Vidimo, da za razliko od študentk SP 

študentke farmacije na prva mesta po pomembnosti uvrščajo več zunanjih motivov, vseeno pa 

prevladujejo notranji motivi. 

Motiv 16, torej dejstvo, da se veselijo svojega bodočega poklica, je tako pri študentkah 

farmacije kot pri študentkah SP visoko pomembno ocenjen, kar je spodbuden podatek, saj tako 

vemo, da se mladi odrasli odločajo za študij, ki jim prinaša veselje in posledično (upamo) višjo 

stopnjo zadovoljstva v svojih poklicih. Podobne ugotovitve pridobita Stevanovic in Rupert 

(2004), ki pokažeta, da je uživanje v svojem delu (na vzorcu N = 286) pri psihologih rangirano 

visoko na lestvici virov zadovoljstva v njihovi karieri. Tudi raziskava avtorja Tomašević 

(2018), izvedena na 124 študentih Univerze v Mariboru, Ljubljani in na Primorskem, kot enega 

od pomembnih notranjih dejavnikov za izbiro študija navaja dejstvo, da študentje izberejo smer, 

ki jih zanima in veseli. Raziskava Bizjak (2009), izvedena pri 170 izrednih študentih Fakultete 

za organizacijske vede Kranj, pa je kot najmočnejši motiv za izbiro študija pokazala dejstvo 

povečanje zaposlitvene možnosti (to je odgovorilo 16,3 % anketiranih), kar uvrščamo v zunanje 

motive (oz. jih avtorica uvrsti v zaposlitvene motive, v katerih so se znašli odgovori, kot sta 

»povečal si bom zaposlitvene možnosti« in »sledim trendu dviga izobrazbene ravni«). Notranji 

motivi, ki jih študentke farmacije uvrščajo v vrh tabele (Tabela 7), nakazujejo na to, da velja 

študij farmacije v družbi za uglednega, ima dobre delovne pogoje, ustrezno plačilo za delo in 

dobro zaposljivost. Za primerjavo – študentke SP te tri motive uvrščajo na tretje ali četrto mesto 

po pomembnosti. 

9.2.4 Primerjava odgovorov na odprto vprašanje o notranjih in zunanjih motivih za 

odločitev za poklic obeh skupin študentk 

V nadaljevanju bodo predstavljeni odgovori (na odprto vprašanje) študentk SP in farmacije o 

njihovih motivih za izbor študija. Izsledke bomo povezali tudi s kvantitativnimi rezultati in 

teorijo. Za vsako skupino študentk smo odprte odgovore kodirali posebej, zadeve pa smo se 

lotili deduktivno, saj smo vnaprej predvideli dve glavni temi, ki sta notranji in zunanji motivi. 

Skozi analizo odgovorov študentk SP se je pojavila še ena tema, ki smo jo poimenovali 

družboslovni motivi. V nadaljevanju na kratko predstavimo, katere kode spadajo v katero temo. 

Čeprav pri kodiranju ni v navadi, da podatke kvantificiramo, smo to v primeru kodiranja 
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odprtega vprašanja storili, saj se nam je zdelo, da na ta način ovrednotimo, katera koda se je 

pojavila večkrat in je zato pomembna večjemu številu študentk. 

Kot najbolj pomemben notranji motiv so študentke SP navajale, da jih veseli delo z ljudmi. Da 

so se na študij vpisale zaradi »ljubezni do dela z ljudmi«, ni presenetljivo, saj študij in delo SP 

velja za družboslovno ter usmerjeno v ljudi. Tudi kvantitativni rezultati podpirajo te ugotovitve. 

Na prvo mesto po pomembnosti so študentke SP uvrstile motiv 18: Sem bolj družbosloven kot 

naravosloven tip človeka, na drugo mesto pa motiv 16: Na mojo odločitev za študij je vplivalo 

dejstvo, da se veselim tega dela (glej Tabelo 7). Naslednji notranji motiv študentk SP 

predstavlja želja po pomoči ranljivim skupinam. O pomoči obrobnim skupinam govori tudi 

raziskava Klemenčič (2004; 2005), v kateri so študentke SP (danske in slovenske) ta faktor po 

pomembnosti postavile na sedmo mesto od osmih. Tak razkorak v pomembnosti tega motiva 

bi lahko pripisali 16-letni razliki v raziskavi in vedno bolj naraščajoči potrebi družbe, da iz 

socialnega vidika pomaga obrobnim skupinam. V povezavi s kvantitativnimi rezultati bomo 

tukaj potegnili vzporednice z motivom 12, ki se nahaja na drugem mestu po pomembnosti: Na 

mojo odločitev za študij je vplivala težnja po skrbi za druge. Naslednji pomemben notranji 

motiv študentk SP je želja po pozitivni spremembi družbe. Študentke vidijo SP kot orodje za 

boj, pri čemer znanja in strokovnost, pridobljena pri študiju in kasneje delu vidijo kot možnost, 

da vplivajo tako na posameznike kot družbo. Menijo tudi, da jim bo študij prinesel »kritičen in 

poglobljen pogled na situacije« ter »razumevanje posameznika in mezo/mikrosistema, v 

katerem živi«. Motiv, ki je najbolj podoben tej kodi v kvantitativnem delu, je motiv 5: Menim, 

da bom zaradi svojega študija veliko doprinesla družbi, ki je po pomembnosti prav tako 

postavljen na drugem mestu. V odgovorih študentk SP se je pojavila tudi koda zanimiv/všečen 

poklic. Največkrat se je to nanašalo na zanimiv predmetnik na fakulteti, omenjale pa so tudi 

informativne dneve, kjer se je njihovo zanimanje za SP še povečalo in je postalo »nekaj, kar bi 

lahko počela v življenju«. Slednjo kodo bomo povezali z motivom 6: Za svoj študij sem se 

odločila, ker sem vedela, da me bo izpolnjeval, ki se nahaja na drugem mestu pomembnosti 

motivov. 

Naslednjih nekaj tem je bilo enakovredno zastopanih v odprtih odgovorih študentk SP. To so 

intuitivni občutek, osebnostna rast, raznovrstne oblike študija in dela in želja po delu v šoli. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) intuitivnost opiše kot sposobnost za neposredno 

dojemanje, zaznavanje bistva česa, ki je neodvisno od razumskega razčlenjevanja. Študentke 

so tukaj izpostavljale močno strast do dela SP in notranjega občutka, da so se odločile prav. 

Naslednja koda je osebnostna rast. Da so se za svoj študij odločale zaradi osebnega zadovoljstva 

(MO20) in ker so želele delati na sebi in vlagati vase (MO8), so v kvantitativnem delu raziskave 

študentke postavile na drugo mesto. Kot eno od pomembnih tem študentke izpostavljajo tudi 

raznovrstne oblike dela in študija (npr. dinamičnost, ki je značilna za poklice SP). Stevanovic 

in Rupert (2004) fleksibilnost dela označita kot enega od visoko ocenjenih virov zadovoljstva 

na poklicni poti psihologinj v primerjavi z moškimi sodelavci, druga dva ocenjena vira pa sta v 

njuni raziskavi še intelektualna stimulacija in večji osebni napredek. Za bolj trdne ugotovitve 

bi v tem primeru morali preveriti še pomembne motive moškim SP, kar predstavlja potencialne 

nove raziskave. Izsledki kvalitativnega raziskovanja notranjih motivov študentk SP se 

povezujejo z motivi teh istih študentk v kvantitativnem raziskovanju. Sedem motivov, 
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postavljenih na prvo in drugo mesto po pogostosti v kvantitativnem delu, se lepo dopolnjuje s 

šestimi temami, ki smo jih izluščili s kodiranjem. Za lažjo predstavo prilagamo tabelo, nato pa 

v nadaljevanju pregledamo še notranje motive študentk farmacije. 

Tabela 8: Prikaz glavnih kod, uvrščenih v notranje motive pri obeh skupinah študentk, in 

pripadajoči motivi iz kvantitativne raziskave 

 SP MOTIV FARMACIJA MOTIV 

1 Veseli delo z ljudmi MO16 Zanimiv/všečen 

poklic 

MO18 

MO6 

MO16 

2 Pomoč ranljivim skupinam MO12 Veseli delo z ljudmi MO20 

3 Želja po pozitivni 

spremembi družbe 

MO5 Pomoč splošni 

populaciji 

MO12 

4 Zanimiv/všečen poklic MO6 Uporaben poklic, ki 

bo nekaj prinesel 

družbi 

MO5 

5 Intuitivni občutek MO14   

6 Osebnostna rast MO8 

MO20 

7 Raznovrstne oblike študija 

in dela 

 

 

Študentke farmacije kot njim pomembne notranje motive pri odločitvi za njihov študij navajajo 

štiri. Prvi je zanimiv/všečen poklic. Študentke so tukaj navajale, da jih zanimajo zdravila in da 

jim je bodoči poklic všeč, ker je interdisciplinaren in razgiban. Prvo kodo lahko podpremo tudi 

z izsledki kvantitativnega dela – motiv 16 je po pomembnosti na vrhu (Tabela 7), pravi pa, da 

je na njihovo odločitev za študij vplivalo dejstvo, da se tega poklica veselijo. V prvo kodo bomo 

uvrstili tudi motiv 18, ki govori o tem, da so študentke farmacije bolj naravoslovno naravnane, 

in motiv 6, ki govori o izpopolnjevanju samega sebe z izbiro študija/poklica. Druga notranja 

koda je: veseli delo z ljudmi in pomoč splošni populaciji. V Tabeli 8 je prikazana primerjava 

notranjih motivov obeh skupin študentk s skupnimi točkami in pripadajoč motiv iz 

kvantitativnega dela raziskave. V kodi veseli delo z ljudmi in pomoč splošni populaciji smo 

uvrstili motiv 20 (po pomembnosti uvrščen na drugo mesto) in motiv 12 (po pomembnosti 

uvrščen na tretje mesto), ki govorita o težnji po skrbi za druge in osebnem zadovoljstvu pri 

dotičnem študiju. Študentke farmacije menijo tudi, da je njihov poklic uporaben in bo nekaj 

prinesel družbi. Zavedajo se, da so njihova znanja uporabna tudi za njihovo zdravo življenje in 

odgovorno ravnanje s svojim zdravjem. 

Za študentke SP smo po pregledu kod ugotovili, da so poročale o enem zunanjem motivu. Le-

ta je bil naključno izbran študij. V Tabeli 7 vidimo, da so študentke SP postavile motiv 19 Da 

to študiram, je čisto naključje na četrto mesto po pomembnosti. Študentke so v izjavah navajale, 

da so se za ta študij odločile »po pomoti«, »ker ni bilo takrat razpisanega SRP-ja« in da »nisem 

vedela, kaj naj grem študirat in kaj sploh želim v življenju početi«. 



Kovač, T. (2022). Povezava obremenjujočih izkušenj v otroštvu z odločitvijo za poklic pomoči. 

52 

Pri študentkah farmacije smo po pregledu kodirali tri zunanje motive. Ti so: dobre službe in 

ekonomski vidik, ugleden poklic in vzgibi iz okolja. V kodo dobre službe in plača smo uvrstili 

izjave o dobri zaposljivosti študentov farmacije in perspektivnosti študija. V nadaljevanju so 

študentke farmacije govorile o tem, da je študij zahteven in ugleden. Zadnja koda predstavlja 

vzgibe iz okolja. Tukaj so študentke omenjale, da so se za študij odločile zaradi mame, ki 

opravlja isti poklic, ali pa da so bile v ta študij primorane po končani gimnaziji. Ti izsledki 

dopolnjujejo kvantitativno raziskavo (Tabela 7). Po pomembnosti so študentke farmacije na 

drugo mesto uvrstile motiv 7 (V teh vodah so privlačni delovni pogoji) in motiv 13 (Za ta študij 

sem se odločila, ker mi bo omogočil dostojno preživetje), ki priča o ekonomskem vidiku tega 

študija in poklica. Tudi motiv 15, ki govori o odločitvi za študij na podlagi predvidenega 

zaslužka v bodoči službi, je postavljen na drugo mesto, in pa motiv 17, da je poklic ugleden 

(MO17: Ta študij ima v naši družbi visok status). Zadnjo zunanjo kodo vzgibe iz okolja bomo 

povezali z motivom 11, ki govori o tem, da je bil ta študij želja staršev, in motivom 19, ki trdi, 

da je bil študij naključno izbran (oba sta v Tabeli 7 na četrtem mestu po pomembnosti). 

Zadnjo kategorijo (družboslovni motivi) smo opredelili pri študentkah SP, ko se je nekajkrat 

pojavila koda družboslovni tip človeka. V to kodo smo uvrstili izjave, ki so izkazovale 

nagnjenost k družboslovnim predmetom ali podobnosti študija SP z drugimi družboslovnimi 

programi (psihologijo, sociologijo, filozofijo, antropologijo …). Mnenje, da smo SP 

družboslovci in farmacevti naravoslovci, smo opisovali že v tezah. Tudi zaradi tega smo za 

raziskavo izbrali dve skupini študentov iz različnih vej znanosti. Družboslovno usmerjenost 

študentov, ki se vpišejo na SP, pa potrjuje tudi dejstvo, da so študentke v kvantitativnem delu 

raziskave motiv18 Sem bolj družbosloven kot naravosloven tip človeka uvrstile na visoko prvo 

mesto. 

Pokazali smo, da imajo študentke SP v primerjavi s študentkami farmacije različne motive, ki 

so jim pomembni pri odločitvi za študij. Študentke SP se (pričakovano) za dotičen študij (in 

kasneje poklic) odločajo pretežno na podlagi notranjih motivov. Motivi, ki so pripomogli k 

njihovi odločitvi za študij, so njihov čut za empatijo, veselje do dela z ljudmi in veselje do tega 

dela. Rezultati drugih raziskav in pregled literature (Holland, 1985, 1987, v Zupančič, 2004c; 

Klemenčič, 2004; 2005) potrjujejo dejstvo, da smo socialne pedagoginje socialni (ali 

družboslovni, kot so študentke same omenjale) tipi osebnosti, izrazito empatične in skrbne. O 

tem govorijo tudi Henry idr. (1971, 1973, v Farber idr., 2005), ki so raziskovali motive oseb, 

da postanejo psihoterapevti, s poudarkom na razvoju začetnega zanimanja za poklic kot tudi 

končne odločitve za poklic. Odkrili so, da imajo psihoterapevti v primerjavi s splošno 

populacijo nekatere značilnosti bolj razvite (npr. empatičnost). Nadalje so avtorji ugotovili, da 

je najpogostejši motiv terapevtov za izbiro njihovega poklica še želja po »razumevanju ljudi«, 

želja po »pomoči ljudem« in »razumevanje in pomoč sebi« (prav tam, str. 1017). Skovholt in 

Jennings (2004, v Farber idr., 2005) pa poudarjata, da nezavedni, disfunkcionalni motivi, ki 

vplivajo na odločitev za poklic v poklicih pomoči (npr. vojaristične težnje, potreba po moči), 

lahko sobivajo in obstajajo z altruističnimi motivi in motivi po skrbi. 

Pri študentkah farmacije v kvantitativnem delu na najvišjem mestu po pomembnosti 

prevladujejo notranji motivi, nekaj je tudi zunanjih. V kvalitativnem delu so odgovarjale tudi, 
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da jim je študij/poklic zanimiv/všečen in da jih veseli delo z ljudmi, pomoč splošni populaciji 

in da želijo doprinesti k boljšemu javnemu zdravju. Naslednji trije motivi so dobri delovni 

pogoji in dobra zaposljivost, ugleden poklic in vzgibi iz okolja. Tudi tukaj so rezultati 

pričakovani, farmacevtski poklic v družbi velja za znanstvenega, uglednega in dobro plačanega. 

Pokazali smo tudi, da so SP poročale o večjem naboru notranjih motivov kot študentke 

farmacije, kar pa ne pomeni nujno, da notranji motivi pomembneje vplivajo na študentke SP 

kot študentke farmacije. 

9.2.5 Primerjava motivov obeh skupin študentk 

Na pet stopenjski Likertovi lestvici so študentke ocenjevale dvajset motivov, ki so po njihovem 

mnenju do neke mere vplivali na njihovo odločitev za študij. V nadaljevanju smo z Mann-

Whitney U testom preverili, ali so opažene razlike med obema skupinama študentk tudi 

statistično pomembne. 

Tabela 9: Prikaz rezultatov testa razlik v motivih med obema skupinama študentk 

 U 

p(2- 

stransko) 

MO2: Na mojo odločitev za študij je vplivala motivacija za 

raziskovanje in reševanje osebnih težav. 

2339,500 ,040 

MO4: Za ta študij sem se odločila zaradi želje po sprejetosti. 2284,500 ,024 

MO5: Menim, da bom zaradi svojega študija veliko doprinesla 

družbi. 

2224,000 ,009 

MO6: Za svoj študij sem se odločila, ker sem vedela, da me bo 

izpolnjeval. 

2481,500 ,166 

MO8: Za ta študij sem se odločila, ker sem želela delati na sebi 

in vlagati vase. 

2815,000 ,812 

MO9: Za svoj študij sem se odločila zaradi želje po ugajanju. 1777,500 ,000 

MO12: Na mojo odločitev za študij je vplivala težnja po skrbi 

za druge. 

1670,500 ,000 

MO14: Na mojo odločitev za študij je vplival moj čut za 

empatijo. 

1411,000 ,000 

MO16: Na mojo odločitev za študij je vplivalo dejstvo, da se 

veselim tega dela. 

2360,500 ,041 

MO18: Sem bolj družbosloven kot naravosloven tip človeka.9 2264,500 ,016 

MO20: Za svoj študij sem se odločila zaradi osebnega 

zadovoljstva.  

1973,500 ,000 

MO1: Na mojo odločitev za študij je vplivala oddaljenost kraja 

bivanja. 

2139,500 ,005 

MO3: Za ta študij sem se odločila, ker isti študij obiskuje 

sorodnik (ali nekdo, ki ga poznam in mi je blizu). 

2021,500 ,000 

MO7: V teh vodah so privlačni delovni pogoji. 1159,500 ,000 

                                                
9 Pri študentkah farmacije je ta trditev obrnjena: Sem bolj naravosloven kot družbosloven tip človeka. 
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 U 

p(2- 

stransko) 

MO10: Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven. 2443,000 ,091 

MO11: Za ta študij sem se odločila zaradi želje staršev. 1646,500 ,000 

MO13: Za ta študij sem se odločila, ker mi bo omogočil 

dostojno preživetje. 

1113,000 ,000 

MO15: Za ta študij sem se odločila na podlagi zaslužka v 

bodoči službi. 

555,500 ,000 

MO17: Ta študij ima v naši družbi visok status. 559,000 ,000 

MO19: Da to študiram, je čisto naključje. 2730,500 ,577 

Legenda: notranji motivi, zunanji motivi 

Med študentkami SP in študentkami farmacije se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

motivih, ki po njihovem mnenju doprinesejo k odločitvi za študij. Za te motive s tveganjem 

0 %–4,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici med tema dvema skupinama študentk 

pojavljale statistično pomembne razlike pri njihovih motivih za študij. 

Vrednost Mann-Whitney U testa ni statistično pomembna pri notranjem motivu MO6: Za svoj 

študij sem se odločila, ker sem vedela, da me bo izpolnjeval (U = 2481, p>0,166) in MO8: Za 

ta študij sem se odločila, ker sem želela delati na sebi in vlagati vase (U = 2815,000, p>0,812). 

Pri teh dveh notranjih motivih se ne pojavljajo statistično pomembne razlike med skupinama 

študentk SP in farmacije. Vrednosti Mann-Whitney U testa so prav tako statistično 

nepomembne pri dveh zunanjih motivih. To sta MO10: Ta študij se mi je zdel lahek in manj 

zahteven (U = 2443,000, p>0,091) in MO19: Da to študiram, je čisto naključje (U = 2730,500, 

p>0,570). Rezultati Mann-Whitney U testa kažejo, da so razlike med dvema skupinama 

študentk pri večini notranjih in zunanjih motivih statistično značilne. Izjemi sta dva notranja in 

dva zunanja motiva. Na osnovi predstavljenih podatkov lahko hipotezo dve, ki pravi, da med 

študentkami SP in študentkami farmacije obstajajo statistično pomembne razlike pri motivih, 

ki doprinesejo k odločitvi za študij, potrdimo. 

9.3 Povezava ocene OIO in notranjih motivov pri študentkah SP in 

študentkah farmacije 

Hipoteza tri (HIP3) se glasi: Pri študentkah SP in študentkah farmacije obstaja pozitivna 

povezava med oceno OIO in notranjimi motivi (kot so raziskovanje in reševanje osebnih težav; 

težnja po skrbi za druge; želja po sprejetosti, ugajanju; doprinos družbi; empatičen čut; občutek 

izpopolnjenosti in osebnega zadovoljstva in osebna rast), ki doprinesejo k odločitvi za študij. 

Hipotezo preverjamo s podatki obeh skupin študentk o notranjih motivih in o skupni oceni OIO. 

Ker nas zanima povezanost med oceno OIO in notranjimi motivi, podatki pa niso približno 

normalno porazdeljeni, smo za analiziranje povezanosti uporabili Spearmanov korelacijski 

koeficient. 
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Tabela 10: Statistična povezanost notranjih motivov s skupno oceno OIO študentk obeh skupin 

MOTIVI   

MO2: Na mojo odločitev za študij je vplivala motivacija za 

raziskovanje in reševanje osebnih težav 

rho ,176* 

p (2-stransko) ,030 

MO12: Na mojo odločitev za študij je vplivala težnja po 

skrbi za druge. 

rho ,171* 

p (2-stransko) ,035 

*Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,05 (2-stranska). 

V Tabeli 10 sta prikazani samo tisti dve povezanosti notranjih motivov s skupno oceno OIO, ki 

sta statistično značilni na celotnem vzorcu študentk. Prva je povezanost MO2 (Na mojo 

odločitev za študij je vplivala motivacija za raziskovanje in reševanje osebnih težav) z oceno 

OIO je statistično značilna (p = 0,030), pozitivna in po moči šibka (rho = 0,176), kar pomeni, 

da višja kot je ocena OIO, pomembnejši motiv predstavlja motivacija za raziskovanje in 

reševanje osebnih težav (in obratno) pri obeh skupinah študentk. 

Druga statistično pomembna povezanost notranjih motivov s skupno oceno OIO je: povezanost 

MO12 (ki pomeni težnjo po skrbi za druge) z oceno OIO je statistično značilna (p = 0,035), 

pozitivna in po moči šibka (rho = 0,171), kar pomeni, da višja kot je ocena OIO, pomembnejši 

motiv predstavlja težnja po skrbi za druge (in obratno) pri obeh skupinah študentk. 

Kot trdi Klemenčič (2004; 2005) – čeprav se tako otrok v vlogi skrbnika oz. čustvenega 

partnerja kot strokovnjak v poklicih pomoči čutita odgovorna za druge, pa to ne pomeni, da so 

se samo tisti otroci, ki so imeli v družini vlogo skrbnika ali čustvenega partnerja, odločili za 

poklic pomoči. Ker je težnja po skrbi za druge statistično pomembno povezana z oceno OIO na 

celotnem vzorcu študentk, ne moremo trditi, da se samo poklici pomoči čutijo poklicane skrbeti 

za druge, lahko pa trdimo, da študentke farmacije, zajete v vzorec, čutijo, kot da s svojim delom 

pomagajo (to trditev potrjujejo tudi rezultati odprtih odgovorov študentk farmacije) in zatorej 

tudi skrbijo za druge. 

V nadaljevanju smo povezanost notranjih motivov z oceno OIO preverili še na posameznem 

podvzorcu študentov, torej ločeno za študentke SP in študentke farmacije. 

Tabela 11: Povezanost notranjih motivov s skupno oceno OIO študentk – ločeno za oba 

podvzorca študentk 

 

 

Študentke SP Študentke F 

MO2: Na mojo odločitev za študij 

je vplivala motivacija za 

raziskovanje in reševanje osebnih 

težav. 

rho ,232* -,002 

p (2-stransko) ,037 ,988 

N 

81 71 

 

Rezultat korelacijske analize na dveh podvzorcih študentk kaže samo eno statistično značilno 

povezanost notranjih motivov z oceno OIO, in sicer pri študentkah SP (Tabela 11). Povezanost 

motivacije za raziskovanje in reševanje osebnih težav z oceno OIO je pri študentkah SP 
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statistično značilna (p = 0,037), pozitivna in po moči šibka (rho = 0,232), kar pomeni, da višja 

kot je ocena OIO, pomembnejši motiv pri študentkah SP predstavlja motivacija za raziskovanje 

in reševanje svojih osebnih težav (in obratno). Pri študentkah farmacije se noben notranji motiv 

ni izkazal za statistično pomembnega v povezavi – ocena OIO in notranji motivi. 

V kvantitativni študiji motivacije in motivov psihoterapevtov sta avtorja Orlinsky in Rønnestad 

(2005, v Farber idr., 2005) v svojo raziskavo (N = 3577) vključila tudi vprašanje: »V kolikšni 

meri menite, da je na vaš razvoj kot terapevta vplivala motivacija za raziskovanje in 

razreševanje svojih osebnih težav?« Skoraj polovica sodelujočih (48 %) je odgovorila 'veliko' 

ali 'zelo veliko', le 16 % pa jih je menilo, da 'sploh ne' ali 'malce'. Študija sicer ni primerjalna, 

torej ne primerja rezultatov, pridobljenih s strani psihoterapevtov, z drugimi osebami, vendar 

nam pokaže, da se je večina terapevtov v raznolikem vzorcu zavedala, da je imela njihova izbira 

poklica tudi neko funkcijo premlevanja osebne stiske. Tudi rezultati naše raziskave pokažejo 

povezavo med stiskami in travmami v otroštvu in pomembnostjo raziskovanja in razreševanja 

osebnih težav v odraslosti. Avtorji Henry idr. (1971, 1973, v Farber idr., 2005) ugotovijo še, da 

je eden od najpogostejših motivov za poklic terapevta v njihovi študiji »razumevanje in pomoč 

sebi«. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov hipotezo 3 delno zavrnemo in trdimo, da pri študentkah SP 

in študentkah farmacije ne obstaja pozitivna povezava med oceno OIO in notranjimi motivi, 

izjema sta le motiv 2 in motiv 12. 

9.4 Motivi, ki doprinesejo k odločitvi za poklic, pri skupini izvajalcev 

poklicev pomoči 

V nadaljevanju predstavljamo še rezultate kvalitativnega dela raziskave. Ker gre za vsebinsko 

analizo, se na nekaterih mestih kode prepletajo. Kjer je mestoma težko razbrati povezavo z 

raziskovalnim vprašanjem, stvari strukturiramo po kategorijah. Odgovore intervjuvancev 

povezujemo tudi z njihovo oceno OIO, ki bo predstavljena v nadaljevanju. Na koncu vsakega 

poglavja naredimo sintezo, odgovorimo na raziskovalno vprašanje ter to povežemo s teorijo in 

lastnim razmišljanjem. 

Skozi intervjuje z osebami, ki opravljajo poklice pomoči, so se kot pomembne izkazale 

naslednje teme in kode: 

KATEGORIJA: Intervencijske službe 

 Pripadajoči kodi sta: Procesne intervencije in krizne intervencije 
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KATEGORIJA: Poklic pomoči = poslanstvo ali prekletstvo 

 Pripadajoči kodi sta: Moje poslanstvo = poklic pomoči ter poklic pomoči = prekletstvo, 

konflikten poklic 

KATEGORIJA: Podpora kolektiva in okolice 

 Pripadajoča koda: Dober kolektiv in podpora s strani tima 

KATEGORIJA: Stres in delo na sebi 

 Kode so: Tehnike spoprijemanja s stresom, delo na sebi, spoprijemanje s stresom na ravni 

organizacije ter stiske služb pomoči 

KATEGORIJA: Motivi 

 Kode so: Občutki ob nudenju pomoči, mentor in dejavniki odločitve za poklic. 

Po kvalitativni analizi vseh petih intervjujev smo pridobili 290 kod prvega reda, ki smo jih 

nadalje združili v 40 kod drugega reda. Le-te smo še bolj uredili in pridobili 12 kod tretjega 

reda. Iz njih smo na koncu izluščili pet kategorij, ki zajemajo vse pripadajoče kode. Izsek iz 

kodirne tabele se nahaja v Prilogi 2. Zaradi lažje berljivosti intervjuvance poimenujemo, kot 

smo opisali v poglavju Postopek obdelave podatkov (po vrstnem redu izvedbe intervjujev so 

najprej procesni izvajalci, to so Ana, Brina, Claudia, nato pa še krizni izvajalci, Dani in Erik). 

9.4.1 Ocena OIO intervjuvancev 

Poleg intervjujev so naši sogovorniki rešili tudi vprašalnik o OIO, identičen tistemu, ki so ga 

reševale študentke SP in farmacije. V nadaljevanju predstavljamo kratko analizo teh rezultatov, 

ki bodo predstavljeni opisno. Vzorec ni reprezentativen (N = 5), zato je treba s tem v mislih 

razumeti tudi sledeče rezultate, vseeno pa predstavlja dodaten vir podatkov, ki pripomorejo k 

interpretaciji podatkov, pridobljenih kvalitativno. 

Povprečna ocena OIO intervjuvancev znaša 4,4, kar je več tako od slovenskega povprečja kot 

tudi od ocen študentov obeh skupin. Če pogledamo še delitev na procesne in krizne intervencije, 

je povprečna ocena OIO intervjuvank, ki delajo v procesnih intervencijah, 5,3 OIO, dveh 

moških intervjuvancev, ki delata v kriznih intervencijah, pa 2 OIO. Možen dejavnik za te 

rezultate bi bilo dejstvo, da imajo ženske povprečno višji OIO kot moški (npr. v slovenski 

študiji imajo ženske 2,6 OIO in moški 2,1 OIO; v ameriški študiji imajo ženske 1,68 OIO in 

moški 1,46 OIO …) (Kuhar in Zager Kocjan, 2020; Merrick idr., 2018). Za primerjavo – 

povprečna ocena OIO kvantitativnega vzorca na večinoma ženskem delu študentske populacije 

je 1,7 OIO, kar je manj tako od izvajalcev kriznih intervencij kot tudi procesnih intervencij.  

V nadaljevanju predstavimo še nekaj možnih dejavnikov za tako veliko razliko v številu OIO 

med poklici pomoči in ostalo populacijo. Travmatski dogodki izzovejo občutke nemoči in 

pomanjkanja nadzora (Beck idr., 2014). Posamezniki z vstopom v poklic pomoči sami sebe 

ponovno zaznajo kot nekoga, ki ima moč in nadzor nad situacijo, zato naj bi bili ti poklici zanje 

še posebej zanimivi. Poleg tega lastna izkušnja OIO v poklicih pomoči lahko rezultira v višji 

stopnji empatije in skrbi za svoje varovance, s tem pa lažje delajo s populacijo v stiski. Ker 
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poznajo občutke frustracije in stisk iz prve roke, lahko občutijo močno željo po nudenju pomoči 

tistim, ki se soočajo s podobnimi situacijami, kot so se v preteklosti sami. Zadnji dejavnik bi 

bil dejstvo, da so posamezniki z OIO bolj verjetno imeli (pozitivne) izkušnje in da so prejeli 

neko obliko podpore s strani socialno-varstvenih ustanov in poklicev pomoči v svojem otroštvu, 

kar pomeni, da bodo zaradi svojega zgodnjega srečanja s temi poklici morda prej raziskovali 

poklicno pot v smeri poklicev pomoči (Hiles Howard idr., 2015). 

Ana, Claudia, Dani in Erik so poročali o čustvenem nasilju v času odraščanja. Ana in Claudia 

sta poročali o pogostem žaljenju in poniževanju, Dani in Erik pa o redki pojavnosti teh oblik 

čustvenega nasilja. V razponu od občasno do velike mere sta o čustvenem nasilju (omenjata 

strah pred telesno poškodbo) poročali Ana in Claudia. Vse tri izvajalke procesnih intervencij 

poročajo tudi o čustvenem in telesnem zanemarjanju, o nasilju med člani gospodinjstva pa 

poročajo Brina, Claudia in Erik. Delež poročanja o spolni zlorabi je presenetljivo visok – v 

slovenski študiji je o tem poročalo 6 % vprašanih od skoraj pet tisoč oseb (Kuhar in Zager 

Kocjan, 2020), v naši raziskavi pa sta spolno nasilje potrdila 2 od 5 intervjuvancev (na, še enkrat 

poudarjamo, nereprezentativnem vzorcu). Ker kategorija OIO10 (kriminalna dejanja odraslega 

člana gospodinjstva) v slovenski študiji spada v najmanj zastopano (temu je pritrdilo samo 

3,3 % vprašanih) (Kuhar in Zager Kocjan, 2020), pričakovano tega ni nihče pritrdil med 

intervjuvanci. Da se je (redko) dogajalo telesno nasilje, poročata Ana in Claudia, o zasvojenosti 

z alkoholom v družini pa Erik in Claudia. Erik poroča o depresivnem, psihično nestabilnem 

družinskem članu, Brina pa o odsotnosti staršev. 

Tabela 12: Prevalenca posameznih OIO pri intervjuvancih 

 N 

OIO1: Čustveno nasilje 4 

OIO2: Telesno nasilje 2 

OIO3: Spolna zloraba/nasilje  2 

OIO4: Čustveno zanemarjanje  3 

OIO5: Fizično zanemarjanje 3 

OIO6: Telesno nasilje med odraslimi člani gospodinjstva 3 

OIO7: Duševne težave odraslega člana gospodinjstva  1 

OIO8: Zasvojenost odraslega člana gospodinjstva 2 

OIO9: Ločitev/zapustitev/izguba starša 1 

OIO10: Kriminalna dejanja odraslega člana gospodinjstva 0 

 

Prvo raziskovalno vprašanje (RV1) se glasi: Ali in na kakšen način izvajalci poklicev pomoči 

zaznavajo OIO kot enega od notranjih motivov, ki je doprinesel k odločitvi za njihov poklic? 

V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja smo se navezali na tri kategorije: Poklic pomoči = 

poslanstvo ali prekletstvo, motivi ter stres in delo na sebi. 

KATEGORIJA: Poklic pomoči = poslanstvo ali prekletstvo 

V kategorijo poklic pomoči = poslanstvo ali prekletstvo smo uvrstili dve kodi tretjega reda; 

poklic pomoči = moje poslanstvo in poklic pomoči = prekletstvo, konflikten poklic. 
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Poklic pomoči = moje poslanstvo 

Ana je bila naša prva sogovornica in pri njej se je zelo močno izražal občutek poklicanosti v 

poklic pomoči. Svoje delo opiše takole: […] nudim otrokom, k jih jst začutm, da majo kkšno 

stisko, jih potem obravnavam. Mislim sploh, to mi je v velik užitek k vidm pol recimo, ne vem, 

da nekdo je res na robu, tisto, da res vsakodnevno razmišlja o samomoru, da poskuša samomor, 

da se poškoduje, da tko … in da potem, da ga tok lahko okrepim, da večino časa niti ne pomisl 

več na to, ubistvu. Da najde ta močna področja, da vidi eno lučko na koncu tunela. Da najde, 

ne vem … Tisto, kar ga veseli v življenju, kaj je tisto res njegovo, kje so njegovi potenciali, kako 

lahko on postane srečen in hkrati mogoče tut drugim pomaga, da ga okrepim tok, da je ponosen 

nase in da vidi, da je z enim določenim razlogom na svetu ane«. Meni, da je njeno poslanstvo, 

da pokaže otrokom »da imajo tudi oni svoj namen, da najdejo svojo iskrico. Tisto zakaj je tuki 

in da se zaveda tega, da je vsak dan dar in kako ga zdej … Čim lepše preživet v tem stvarstvu, 

ane«, in da naš poklic (poslanstvo) ni naključno »k mislmo ja, zdej sem cel življenje študiru, da 

sem pršu do tega, hm … ja, ampak si bil kr usmerjen, je šlo življenje kr tko, da si sem pršou, 

ane«. Veliko tega povezuje tudi z vero – uporablja besede »božji dar« in pravi: »Recimo jst 

mam ful tak talent, ta božji dar, da jst lahko, to se smešn sliš, jst lahko v človeku, k je recimo 

pred mano, velikrat, ko ga malo bolj spoznavam, lahko začutm, kaj bi lahko bil ta njegov 

talent«. 

Nudenje pomoči Ana vpeljuje v vse segmente svoje službe: »[…] kok mi je to pomembno, da 

pomagam njim (otrokom, op. a.), da se razbremenijo tega stresa […] tut z učitelji, da jih 

probam njih razbremenit […], hkrati pa tut otrokom pomagam, da jih razbremenim, kako s to 

anksioznostjo delat, pa tut, da sem jst boljše volje, a veš«. 

Čeprav je sama govorila o tem, da jo je delo v svetovalni službi navdajalo s pozitivno energijo, 

je že drugo leto razporejena na delovnem mestu izvajalke dodatne strokovne pomoči, ker so se 

pri njej pokazali znaki izgorelosti. Kot strokovnjak v poklicu pomoči imaš velikokrat občutek, 

da moraš poskrbeti za vse – Lamovec (1998) to opisuje kot eno od značilnosti psihosocialnega 

dela, npr. občutek neposredne odgovornosti za pomoč uporabnikom, ki so nam zaupani. Ker 

jim želimo pomagati, a nam to (zaradi kakršnih koli vzrokov) ne uspe, doživljamo sebe kot 

nesposobne. Za delo v svetovalni službi Ana pravi še: »Več je blo teh projektov, preveč je 

usklajevanja, preventive, preveč tega vse … Kurative, sodelovanja s policijo, centrom, sodišči. 

Tko, preveč je blo vsega in tok enih otrok držiš v glavi, ker naša šola je res ogromna, mamo več 

kot 800 otrok. In zdej je že skor vsak je, al nadarjen, al ma čustvene težave, al ma družina 

težave, sej veš. Dejansko maš skor vsazga otroka, redki so tisti, ki jih ne prestrežeš kot 

svetovalna služba«. To, da »ugotoviš, da je poklic težek, da je situacija težka, da ni s tabo nič 

narobe«, je eno od njenih bolj pomembnih spoznanj. 

Kot pomembno pri poklicu pomoči Ana izpostavlja tudi postavljanje zdravih meja. »[…] jst 

znam oz. vidim, kje so moje meje, k recimo ljudje k majo nasilno izkušnjo, travmatično, ne znajo 

postavljat meja drugim. Ane, zdrave meje. K njim so ble te meje povožene v otroštvu in zdej kr 

nekak ne fizičnih mej, ne psihičnih ne znajo postavt. Stop, zdej pa dovolj, do sem nč več naprej«. 

To še posebej poudarja zaradi izgorevanja, kjer je pomembno, da rečemo ne, tako uporabnikom 



Kovač, T. (2022). Povezava obremenjujočih izkušenj v otroštvu z odločitvijo za poklic pomoči. 

60 

kot tudi sebi. »To so te poklici pomoči, ko gremo čez vse meje sam, da bomo pomagal. Ja pa 

morem še to narest, pa morem … Ja, ne, sorry, ne moreš. Ti morš najprej sebe ohrant ane, da 

boš lahko dobra mama svojim otrokom, v službi si pa zamenljiv in če boš ti zbolela, jutr bojo 

mel novga, ane. In to se zavedat …« Odločitev za izbiro poklica pomoči je pogosto motivirana 

z zadovoljevanjem svojih osebnih potreb. Veliko ljudi ima namreč potrebo pomagati drugim, 

kar jim sproži občutek vrednosti, hkrati pa tudi občutek ljubljenosti, sprejetosti. Tu je 

pomemben faktor potreba, da bi jih drugi potrebovali, kar pa posledično lahko privede do tega, 

da zadovoljujejo potrebe drugih, pozabijo pa na svoje (Brammer, 1993, v Erčulj, 2020). 

Brina npr. svoj poklic opisuje z izrazi: »skrb za druge«, »delo z ljudmi«, »sem socialni tip 

človeka« in pravi, da jo je pritegnila »[…] pomoč drugim. Vedno so me mikala vsa možna 

prostovoljstva in sem se ful vključevala povsod. In ja … po moje to, res kaj bi delala v življenju, 

valda pomoč drugim, delo z drugimi. Delat v tem …« Iste fraze so uporabljale tudi študentke 

SP (glej poglavje Analiza rezultatov) – predvidevamo torej, da želja po delu z ljudmi in pomoč 

ranljivim skupinam študentkam SP ostane tudi na poklicni poti. 

Claudia v vsem, kar počne kot vzgojiteljica v v vzgojnem zavodu, vidi oblike nudenja pomoči 

mladostnikom. Pravi, da: »[…]recimo s tem, ko mamo nek dnevni red, s tem ustvarjamo rutino 

pa eno varno okolje. S tem k mamo vzgojni program, jim tut pomagamo, ker s pomočjo 

vzgojnega programa pri njih razvijamo neke motorične veščine, socialne veščine, al se 

povezujemo kot skupina, am … gradimo na samopodobi. Razmišljamo o svojih ciljih, o 

potrebah. Tko, da vse te stvari, k sem ti jih povedala, so namenjene pomoči, ane. Tut to k 

pokličem starše dvakrat na teden, tut to ma en smisu, da ohranjamo stik z njimi, če oni rabjo 

kkšen nasvet, kkšno usmeritev«. Na vprašanje, ali se je v tem poklicu našla, odgovarja: »Jaa, 

ful sem se našla. In to je moja sanjska služba (smeh)«. 

Tudi Dani si je že kot otrok želel postati reševalec, nato pa je zelo hitro našel službo. »[…] mi 

je dobr, še zmer rad pridem, še zmer bi rad delou tle k sm. Am … Kader mi je všeč. Všeč mi je, 

k je domač teren, ane. K sem iz tega dela, tko da. Ja ubistvu morem rečt, da mi je še kr dobr, 

ne morem rečt, da bi se počutu, da kakrkol nazadujem al pa da sem se že naveličou. Če bi še 

enkrat zbirou, bi isto zbiral«. 

»Ne da rad pomagam, rad sem pri gasilcih (smeh)«, pa Erik opisuje svojo prvo zaposlitev na 

področju gasilerije, kamor ga je s temi besedami usmeril oče. Meni, da je svoje poslanstvo 

odkril zaradi očeta, po njem ima tudi »čut za pomoč«, kot mu pravi. »Zanimiv mi je, od kje mam 

jst ta čut, da ljudem rad pomagam. To bi blo zanimiv. To je bil tut moj oče tak. Moj oče je bil 

še hujši. Je šel izven svojih meja, da je ljudem pomagal«. Spurgeon in Barwell (1994, v 

Klemenčič, 2004; 2005) nekoliko natančneje opredeljujeta spretnosti, ki naj bi jih (poleg 

določenih intelektualnih sposobnosti) imel učinkovit strokovnjak v poklicih pomoči. To so 

dobre medosebne spretnosti, visoka stopnja motivacije in osebne zavezanosti delu, kakor tudi 

osebne kvalitete, kot so empatija, prilagodljivost, potrpežljivost in toplina. 

Poklic pomoči = prekletstvo, konflikten poklic 
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Poklici pomoči so včasih tudi prekletstvo, ali, kot pravi Ana, konfliktni poklici. »In smo se 

dobival in smo tam mal pojamral, mal smo kkšne probleme reševal. In veš, k vidiš da dejansko 

ni s tabo nč narobe. Ubistu svetovalno delo je konflikten poklic ane, si vmes med zaščitniki 

staršev, učencev in učitlov. In če je konflikt interesov, če starši želijo, da si proti enmu učitlu, 

da zaščitiš otroka, je že spor …«. Za vse v poklicih pomoči si želi: »[…]če bi le lahko vsak v 

teh poklicih vedu, da je zamenljiv in da samo do nekje lahko. Ker to je tut ful napuh, če misliš 

da si ti tisti, k lahko pomaga temu človeku ane. Ja samo jst sem svetovalni delavc, ni druge. Ja, 

kaj pa če mogoče lahko kkšna druga učiteljca kej pomaga. In men je tut ful pomembno, da vem 

in velikrat mi tut sodelavci povejo, Ana, aveš kok jst nardim svetovalnega dela. Pa jst tko sem 

razmišljala o teh besedah, sem rekla hvala. Ker je res to, jst ne morem sama. Jst mam cel 

mozaik ljudi ane, k recimo eden bolj tebe začut, z enim se pa nikakor ne moreš energetsko, se 

pa bolj ujame z eno učiteljco, k pa recimo teb ni všeč, ane. Je pa ona druge vrste, sorte otrok 

in druge ljudi pobere. In recimo, ne vem, na CSD-ju je spet druga energija in ne vem … Druga 

učiteljca spet drugo in smo en tak fajn mozaik in da se človk mal zaveda, da je to napuh, če 

mislš, da si samo ti in samo ti lahko pomagaš temu otroku«. Tudi Erik izpostavlja pomemben 

vidik poklica pomoči, in sicer občutek, da so gasilci kot izvajalci poklicev pomoči 

nepremagljivi. »Eno napako, k delamo mi, tuki vmes je to, da se ne pripenjamo. Čeprov zdej 

smo to zmeram bolj začel delat. Med samo vožnjo. […] to je stvar ene slabe navade. To je neka 

psihologinja razlagala enkrat, da naj bi šlo za … Am, kao neko prepričanje, mi gremo pomagat, 

nam se pa na poti ne more nič zgodit. Tko nekak v temu smislu je takrat to pojasnila. Da smo 

kao nepremagljivi«. Tudi Dougan (1993, str. 17) poudarja, da moramo včasih kot strokovnjaki 

sprejeti »da vsem ljudem v stiski ni mogoče pomagati, da je mnogim možno pomagati le delno 

in začasno in da pri najtežjih problemih ljudi pogosto z neskončnimi, visoko strokovnimi 

obravnavami izčrpamo strokovnjaka in klienta, ko bi morda bilo največ, kar je možno storiti, le 

strpna človeška bližina«. 

Tudi Brina omenja soočanje z neuspehi pri poklicu pomoči kot velik del službe. Pravi: 

»[…]vmes če majo kkšno fraj uro jih vedno vprašam (mladostnike, op. a.) če rabijo kkšno 

pomoč, al če vejo da majo kkšno spraševanje, da jih kej vprašam al kej takega … am … ampak 

redko kdo sprejme to … am …« … »Ampak takih situacij (dobrih, pozitivnih, uspešnih, op. a.) 

je, uff, ful malo. Ko vidiš, da vauuuu. Je več takih ko … Ko ni«. Dani pa govori o tem, da so v 

svojih poklicih večkrat grajani, šikanirani in redko kdaj pohvaljeni. Poudarja pomembnost 

obveščanja svojcev ter potrpežljivost pri delu z uporabniki, kar omenjata tudi Spurgeon in 

Barwell (1994, v Klemenčič, 2004; 2005). »Te zahvale so al pa da je kdo vesel, sej so načeloma, 

sam … eni to drgač kažejo, drugi so … Ne vem, nesramni al pa … Pač koker je no. Ne vem, en 

dan prej, smo pa enga iskal, pa še predn smo pršli ke, se je pa dru na nas, kok časa smo rabl, 

pa smo bli tm v 5 minutah an. Itak prej neb mogu pridet. Kazal se je, koker da lepo skrbi za 

mamo, se je pa mama en dan prej tablet najedla, pa je bla to ubistvu že en dan stara stvar. In 

pol se je na nas znesu, kje smo mi tok časa hodil. Tko, da u temu smislu načeloma so hvaležni 

no. Ne morem rečt no … probaš zastopt človeka v stiski, al kako naj rečem. Probaš zastopt, 

zakaj tko reagirajo. Pa tut pomaga, če se mal pogovarjaš z nemu, mu razložiš, kako bo zdej 

potekal naprej. Kje lahko dobijo info. Se mi zdi, da lahko s tega stališča zlo velik nardiš, če mu 

razložiš, zakaj in kako do tega pride. Ker pričakuje … Se mi zdi, da je to pač kar plus, če to 

nardiš«. 
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KATEGORIJA: Motivi 

V kategorijo motivi smo uvrstili tri kode tretjega reda, le-te so: občutki, ko nudijo pomoč, 

dejavniki odločitve za poklic in mentor. 

Občutki ob nudenju pomoči 

Ko sem svoje sogovornike spraševala o občutkih, ko nekomu pomagajo, so vsi odgovorili zelo 

vzneseno. Ana je rekla, da so občutki super: »To je fino, k ane, k veš, da lahko s svojimi pač, s 

pogovorom ane, z nasveti, s tehnikami, pač sodelovanjem s starši, s to mrežo, z načrtovanjem 

in pol evalviranjem, da lahko res nekomu pomagaš tok deleč …«. Brina pravi: »Ko se dobro 

izteče, si ful uno aaaaaa mega, ful vesel!! (smeh). To je nek, jaaaa, neki sem naredu dobrega, 

ne. Ratalo mi je oz. ne meni … ampak … pač mladostnik je šel naprej in mu je boljše, živi, se 

smeje, karkoli. Vidiš, da je uspelo«. Erik pa je občutke opisal takole: »Fenomenalni. Čist tko, 

ti bom povedu. Fenomenalni«. 

Claudia svoje občutke opisuje kot včasih dobre, včasih slabe. Slabo se počuti, kadar od 

mladostnikov ne dobi povratne informacije, dobro pa se počuti, kadar ima dober odnos z 

mladostniki ali imajo oni med sabo dober odnos in to jo veseli. »Koker me ono izčrpava, me 

pol ti lepi trenutki nahranijo«. Pomembnost uravnoteženih odnosov v poklicih pomoči (ter delo 

na lastni psihohigieni – to podrobneje opišemo v kategoriji stres in delo na sebi) je pomembno 

z vidika preprečevanja izgorelosti. Izgorevanje je prisotno v poklicih pomoči, za katere Horvat 

(1999) pravi, da so vzgoja in izobraževanje, šolstvo, zdravstvo in socialne službe. To so poklici, 

v katerih posamezniki delajo z ljudmi, v teh poklicih pa gre za visoko stopnjo pričakovanj (tako 

glede rezultatov lastnega dela kot tudi vodenja uporabnikov), močnih čustev in mnogo 

osebnega dela. Prosti čas se redefira okrog delovnega procesa, s problemi uporabnikov se 

strokovnjaki ukvarjajo tudi doma. Claudii se je zgodilo ravno to, pravi pa: »Sem pa ravno 

trenutno v eni situaciji, katere nisem prčakvala. Ker mamo v skupini enga fanta, s katerim pa 

mava zelo, zelo, zelo podobno zgodbo in me zelo spominja na mene. Zelo, tko čist, skor 

identična. Zelo podobna travma. To se mi pa zdej dogaja, dva mesca je zdej on pr nas. In se mi 

dogaja, da velik tuhtam o njemu, se ukvarjam z njim, tut doma. Sicer pa pred prihodom tega 

fanta, mi je pa zlo dobr vse to uspeval. Ampak zdej se je očitno neki v men, neki se je zgodil. 

Neki me je zlo močno nagovorila ta njegova zgodba in moram … ne morem tko ne odnest službe 

domov. In moram najdet nek način, kako to mal am … Omejit no«. 

Med reševalci (to omenja tudi Erik v naši raziskavi, op. a.) je prisoten t. i. sindrom Johna 

Wayna, da morajo biti trdni in močni ter da ne potrebujejo pomoči (Trušnovec in Hvala, 2014). 

Dani, z večletnimi izkušnjami v službi nujne medicinske pomoči, govori o občutkih, ko nudijo 

pomoč, in sicer: »Am … ubistvu, če sm čist iskren … probaš nardit, kar lahko. Am … se zavedaš 

das naredu, kar si lahko. Am … Pač zdej, če ne rata. Se iskren ne obremenjujem s temu, k pač 

vem, da zmer nardimo, kar lahko. Pač … v tisti situaciji najboljš kar lahko nardimo in pač če 

ne rata, ne vem, kuko naj rečem, pač ne rata. Se ne obremenjujem s temu. Am …«. Če je 

reanimacija poškodovanca uspešna, vendar oseba ostane trajno poškodovana, se sprašuje o 

smiselnosti ukrepov. Pravi, da: »[…] je pa zlo fajn, da dobiš kkšen feedback, da je blo uspešn, 
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pa da mu gre tut naprej dobr. Tu če oživljamo, pa da je na konc rožca, se mrbit vprašaš, al je 

blo vredn al ni blo«. 

Erik svoje občutke pri delu sprva opiše takole: »[…] ni tok hudo, to glede dela«, npr. kadar gre 

za požare z materialno škodo, ko pa so vpleteni ljudje, ki potrebujejo pomoč, pa pravi: »Tuki, 

je pa mogoče hudo, če so ljudje zraven prisotni, da mu ne morš pomagat tist trenutek, ker ti ga 

še nisi dal na varno, on pač je nekje ukleščen«. Občutek nemoči predstavlja enega od duševnih 

simptomov pri znakih stresa (Looker in Gregson, 1993, v Meško idr., 2010). Pomembno pa je, 

da pri morebitnem preobremenjujočem simptomu poiščejo pomoč. Gasilci, reševalci in drugi 

izvajalci poklicev pomoči pogosto ne upajo priznati, da tudi sami potrebujejo psihološko 

pomoč, saj menijo, da bi tako priznali svojo šibkost (Šešok, 1997). 

Dejavniki odločitve za poklic 

Kaj vse je naše sogovornike pripeljalo do njihovih poklicev, odkrivamo v nadaljevanju. Gre za 

drugo kodo v kategoriji motivi. Na vprašanje, kaj menijo, da je vplivalo na njihovo odločitev, 

Dani zelo prepričljivo odgovori: »Notranji, sigurno«. Brina meni isto: »Drugače pa notranje, 

po mojem samo to. […] pri meni doma so vsi vrtnarji, agronomi, kmeti in noben nima tega [….] 

skrb za druge, delo z drugimi, tko. Sem tak socialni tip človeka«. Ana pa pravi: »Veš kaj, zakaj 

sem jst pršla v ta poklic … bolj zarad tega, ker mene je zanimal, kako deluje človeška psiha. 

Zakaj mam jst te težave, k jih mam, in sem pač brala te psihološke knjige«. Ob pogovoru Ana 

opiše tudi slabo izkušnjo v OŠ: »Ja, mogoče ena stvar, k pa me je zaznamovala zlo, je bla k 

sem jst v OŠ, sem mela v prvem razredu eno učiteljco, k je bla zlo …. Stara učiteljca, tik pred 

penzjonom in zlo agresivna in tko, kričala na nas, tut nas cukala in zlo, jst sem se zlo 

prestrašeno počutla in jst se mi zdi, da me je to zlo zaznamovalo, v smislu … Zdej k razmišljam, 

sej takrat nisem tko razmišljala, ampak zdej k razmišljam, zakaj sem si izbrala šolski poklic … 

Kt da bi hotla nekak tem otrokom a veš, k so zdej v šoli ane, omogočit, da mogoče eno tako bolj 

prijetno okolje, a veš«. 

Da strokovnjaki v poklicih pomoči čutijo večjo predanost delu, ker svojega poklica ne 

pojmujejo zgolj kot delo, temveč »nekaj več« – kot svoje poslanstvo, pravi Klemenčič (2004; 

2005), pri čemer se navezuje na koncept ranjenega zdravilca. Koncept ranjenega zdravilca nam 

pravi, da zdravilna moč posameznika izhaja iz zdravilčeve lastne ranjenosti in da ranjeni 

zdravilec pooseblja transformativne lastnosti, pomembne za razumevanje procesov okrevanja 

(Briere, 1992, v Zerubavel in O'Dougherty Wright, 2012; Guggenbühl-Craig, 1971; Miller in 

Baldwin, 2000). »Po eni strani pa tut, koker kol se to čudn sliš … dobr, da maš prve izkušnje 

travmatične. Ker če ti nimaš nobenih … Če je tvoje življenje blo zlo super, nobenih … Kako boš 

potem sploh prišel v stik z nekom, k ma eno težjo travmatično izkušnjo. Jst vem, k nam je tko 

dober reku naš terapevt tut, Gostečnik ane, je reku mogoče niste mel dovolj travmatičnih 

izkušenj v življenju, da boste postal dobri terapevti. Recimo ranjeni zdravilec, ane. Je reku 

mogoče boste rabl, boste imel dovolj samo za svojo osebnostno rast mal, ne bo vas tema tok 

zanimala, da bi šli tok v detajle, da bi to res cel življenje poglobljeno raziskoval, živel. To se mi 

zdi zanimiva misel in je recimo res, če ti nimaš nič, nobene travme nič, kako boš sploh razumel, 

začutil tega človek ane« – Ana. 
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Da se iz spoprijemanja z zelo zahtevnimi življenjskimi krizami lahko zgodi pozitivna 

sprememba, govori koncept posttravmatske rasti. Le-ta govori o tem, da iz procesa okrevanja 

po travmatski izkušnji posameznik lahko izide osebnostno močnejši z drugačnim pogledom 

nase, na druge in na življenje. Zaveda se svojih moči in šibkosti ter pomena odnosov z bližnjimi 

in pomena življenja (Lavrič in Štirn, 2016). Avtorice London idr. (2017) pa so s svojo študijo 

pokazale, da imajo tisti z izkušnjo otroške travme večjo stopnjo posttravmatske rasti kot tisti, 

ki take izkušnje nimajo. Zavedanje tega koncepta enkrat omeni tudi Ana: »Da iz neke 

travmatične izkušnje prideš ven z rastjo«. 

Erik pravi, da ne ve, kako to, da se je odločil za poklic gasilca. Meni, da: »[…] nastopi naših 

fantov, k eden nima očeta pa tko laja, pa se nosi, jst tega nisem mel«. Opisuje, kako mu je prvi 

stik s profesionalno gasilsko vlogo kasneje predstavljal močno željo in motivacijo za ta poklic: 

»Ko smo tja pršli notr, gledam jst to malo morje avtomobilov. To pa je resna firma in takrat mi 

je ubistvu, k sem tist vidu, kaj to sploh je, kaj to potegne za sabo, mi je ful pozitivne energije 

vlil in motivacije«. Večji kot so bili pritiski na razgovoru, večja je bila tekmovalnost, trma in 

želja po službi. »K prvo maš sprejemce, recimo jst sem bil v tisti skupini, kjer je bil najboljši, 

sicer un je teku z lahkoto, ampak jst sem bil pa 4 sekunde počasnejši, sem preteru do konca«. 

Da se je za študij in poklic odločila na zavedni ravni, pravi Ana: »[…] vedla sem, da hočem 

neki v zvezi s psihologijo, ne. Pol sem šla pa na ta psihološki faks in je tm blo, am … 

Dejansko … ni mi bil všeč študij […]. In pol sem šla na SP in mi je bil najbolj všeč informativni 

dan, k je blo tko sproščeno in ogromno integriranega znanja, tako da sem rekla to bi blo pa 

fajn«. Claudia pravi, da je študij SP vpisala predvsem zaradi predmetnika in zanimivih tem, 

tekom študija pa je ugotovila, da ji je blizu delo z mladostniki. »[…]za študij SP sem se odločla, 

jst ubistu takrat nisem sploh vedla ane pri 18, kaj bi sama s sabo sploh, pol sem gledala 

predmetnike na raznoraznih fakultetah in sem vidla ta predmetnik od SP in me je ful prtegnu. 

Ammmm … Te vsebine, k sem vidla da se učijo o drogah, o nasilju, o odnosih, am … o družbi, 

to me je ful prtegnlo in pol sem to vpisala. Ampak pol še ene par let tekom faksa, tko nisem čist 

točno vedla, kaj bi, tko kam bi se usmerla, ampak pol sem pa delala prakso recimo v OŠ, pa tist 

mi ni blo dobr, pol sem pa nardila prakso v mladinskem in pripravništvo, v MD *****, tam sem 

pa vidla, da mi je delo z najstniki ful blizu in da hočem to delat še naprej, tko da sem pol iskala 

službo v vzgojnem zavodu in sem dobila to službo. Vmes so ble še ene druge službe, k mi niso 

ble ok, pol sem pa našla to«. Da jo je pritegnil informativni dan in tematika SP, govori tudi 

Brina: »Mmmm, ja ful me je vedno zanimala ta tema« in pa »[…] sem šla na teeee, aaaaa, kaj 

so no? Informativne iiiin, ko sem pršla na informativni, ko sem to poslušala, sem rekla ooo 

waauuu to me zanima. Ampak ja un filing, ko sem se usedla v letnik in … takrat na 

informativnih, ko sem poslušala je blo, ja to hočem«. Tako kot Ana tudi Brina omeni izkušnjo 

iz OŠ, ki ji je ostala v spominu. Šlo je za interveniranje nje kot otroka za dva njena sošolca. 

»[…] tudi v osnovni šoli sem mela dva sošolca, ki sta bla bol problematična in tko in ful, enga 

so poslali v vzgojni zavod in pol so pač še drugega in sem se ful borila, da ne, da ne, da ne, da 

ne …« 

Med intervjujem je pogovor nanesel tudi na razreševanje svojih osebnih težav z odločitvijo za 

poklic pomoči. Na vprašanje, ali so se za svoj poklic odločili zaradi želje po raziskovanju in 
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reševanju svojih osebnih težav, Ana odgovarja, da je vse to razreševala prej, s terapijo: »Mislim 

razrešit (težave, op. a.) sem jih želela, k sem se odločila za terapijo. Ne za ta poklic k sem zdej. 

Ne bi rekla, da sem skozi svoj poklic to počela. Meni se zdi, da sem prov hotla … Veš, kaj ti 

hočem rečt … Najprej bit jst tok ane čustveno zrela, potem šele, ko bom sebe opolnomočla 

nekak, pol pa ja pomagat, a veš. Ker se mi zdi, da če ne lahko nardiš ful škode. Tko, da … To 

ne morem rečt. Ubistvu me je bolj terapija, tako moja osebna kot študij terapije. To pa ja. Da 

razrešim te svoje stvari. Am …, da tut seb pomagam najprej, potem da bom lahko tut drugim. 

To pa ja«. Claudia meni, da je na nezavednem nivoju na odločitev za študij vplivala tudi 

motiviranost za razreševanje svojih osebnih težav. Pravi: »Sigurno, zavestno absolutno ne. 

Podzavestno pa am … podzavestno pa verjetn, da ja. Ni blo zavestno, si pa mislem, da je blo 

tko. V tem podzavestnem nivoju«. Poudarja, da odločitev ni bila zavedna. »Ni bla pa to moja 

odločitev, da grem na faks, da bom jst tam osebnostno zrastla, to ni blo to. Al pa da bi sama 

seb pomagala, tut ne«. Brina sicer pravi, da ni nikoli pomislila na ta vidik svoje odločitve, 

vendar: »Ubistvu…. Za razrešavanje notranjih konfliktov, notranjih stvari, nikoli nisem na to 

pomislna, šele pol kasneje, ko gledam za nazaj vidim, da dejansko mi je to ful dalo, drgač pa 

nikoli …«. Kar meni, da je bolj vplivalo na njeno odločitev za poklic SP, je »[…] ubistvu bolj 

to, delo z drugimi, pomoč drugim. Vedno so me mikala vsa možna prostovoljstva in sem se ful 

vključevala povsod. In ja … pomoje to, res kaj bi delala v življenju, valda pomoč drugim, delo 

z drugimi. Delat v tem … Izven sistema … pač se nikoli nisem strinjala s tem in tko … al pa 

nevem … šolstvo, tudi mi ni blo prav, kaj se dogaja, in jst bi drugač delala in tko«. Povezanost 

motivacije za raziskovanje in reševanje svojih osebnih težav smo v kvantitativnem delu 

magistrskega dela predstavili kot statistično pomembno (pozitivno in po moči šibko) z oceno 

OIO pri študentkah SP, kar pomeni, da višja kot je ocena OIO, pomembnejši jim je ta motiv. 

Kot enega od dejavnikov pri odločitvi za svoj poklic smo zaznali tudi obliko navezanosti v 

odnosu mama – otrok pri prvi intervjuvanki Ani: »A veš, tut moja mami je mela pol zlo velko 

poporodno depresijo, ker je vidla, da sem tok mejhna, bala se je za moje življenje, a veš. Še pol 

kasnej, ful sem bla bolehn otrok, skoz po bolncah in ni dožvela tko materinstva, in je me zlo hitr 

ustavljala, in nisem dobila te varnosti in se mi zdi, da me je to ful zaznamoval ...« Kakovost 

dojenčkove in malčkove navezanosti na referenčno osebo je v največji meri (velikost 

povezanosti je zmerna) odvisna od vedenja te osebe do otroka (Cassidy in Berlin, 1994, v 

Zupančič, 2004b; Cugmas, 2001; Isabella, 1993; Isabella in Belsky, 1991; Teti idr., 1995), v 

manjši meri pa od otrokovega temperamenta. Rezultati metaanalize šestintridesetih študij, ki je 

skupno vključevala več kot tisoč parov dojenček – mama, kažejo, da so bile težave pri mamah 

(osebnostne težave, klinične motnje, trpinčenje in zloraba) povezane s kakovostjo navezanosti 

otroka, medtem ko so imele določene značilnosti otroka (npr. nedonošenost, razvojni zaostanki, 

težaven vzorec temperamenta) le majhen učinek na kakovost navezanosti (van Ijzendoorn idr., 

1992, v Zupančič, 2004b). Kot prevladujoči vzorec navezanosti med Ano in referenčno osebo 

(v tem primeru njene mame), menimo, da je ambivalentni. Gre za navezanost, značilno za 

otroke, ki iščejo veliko bližine z referenčno osebo pred ločitvijo od nje in izražajo jezno, 

upirajoče vedenje, ko se ta ponovno vrne (Zupančič, 2004b). Da navezanost predstavlja eno od 

temeljnih odnosnih teorij v otroštvu, smo predstavili že v teoretičnem delu. V ozadju vzorcev 

navezanosti je ideja, da so otroci z varnim tipom navezanosti v prvih šestih letih življenja bolj 

željni raziskovanja odnosov z drugimi ljudmi in bolj željni igranja z objekti, aktivnostmi ter 
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živalmi, kar vodi do spoznavanja sveta in sveta dela (Sharf, 2010). S tem pridobijo pozitivne 

podzavestne vzorce vedenja, s čimer v odločitev za poklic vstopajo bolj suvereno in 

premišljeno. 

Mentor 

Zadnja koda v kategoriji motivi je mentor (ali vzornik). Ana pravi: »Veš, kdo mi je bil vzor. 

Vzor mi je pa bla. V OŠ mi je bla vzornica, tale učiteljca srbohrvaščine. Ona je zanimivo, 

postala kasnej SP in še terapevtka, isto kot jst in ona je bla men res taka svetla lučka, ane. Ker 

je bla vedno pozitivna, vedno nasmejana, jst sem mela srbohrvaščino noro rada, ane. In je bla 

ena taka, ona pa tut recimo naša psihologinja po eni strani. Ampak zanimiv z njo sem mela 

slabo izkušnjo. Ona me je tko … Samo enkrat sem se z njo pogovarjala, za srednjo šolo in mi 

je rekla, da za eno šolo, da ne bom pršla na Bežigrad, da naj se vpišem na Poljane, pa še tja, 

da ne bom pršla, da ne bom mela dost točk. In dejansko jst sem šla na Bežigrad, ampak to je 

blo vse, kar sem mela z njo, ampak sem jo dojela kot eno tako … Mi je bla nekak vzor, v smislu 

am … Tko … Ne da bi ji dokazala, da se moti, ampak ubistvu všeč mi je bla tko. Ona je bla zlo 

tko graciozna, vedno lepo oblečena. En tak imidž mi je bil ful všeč, tko da ubistvu se mi zdi, da 

je to nekak pol kasnej v moji glavi … Aha, psihologija, v šoli delat, učiteljca, mi je blo potem 

to ful všeč. Te njene lastnosti, prijaznost … po mojem mi je to ratalo dat v en idol, al kaj pa jst 

vem. Da sem dobila kot eno vzornico al kaj pa jst vem. Tko, da … Mogoče to v sklopu vsega 

ane. Ampak to ni blo zavedno, aveš«. 

Mentor je od mladega odraslega za približno pol generacije starejša oseba (od približno 8 do 

15 let), ki ima veliko znanja in odgovornosti na področjih, pomembnih za mladega odraslega. 

Vloga mentorja združuje vlogi staršev in vrstnikov, ima pomen učitelja, svetovalca, vzornika 

in prijatelja. Eriku npr. sta bila vzornika starša: »Oče in mama sta bla prostovoljna gasilca«. 

Severnoameriški mladi odrasli najpogosteje mentorski odnos vzpostavijo v delovnem okolju, 

pri tem ima lahko vlogo mentorja nadrejeni delavec ali starejši sodelavec, redkeje, čeprav ne 

izjemoma, se mentorski odnos oblikuje tudi zunaj delovnega okolja. Vlogo mentorja ima lahko 

v tem primeru starejši prijatelj, sosed ali sorodnik (Levinson, 1978). Med slovenskimi mladimi 

odraslimi se je izkazalo nasprotno. Vlogo mentorja ima pogosteje oseba zunaj 

posameznikovega delovnega okolja (Cecić Erpič, 1998, v Zupančič, 2004d). 

Da ji je študij SP predlagala profesorica na srednji šoli, opisuje Brina: »Ma jst tega niti nisem 

poznala, jst ubistvu nisem vedla … sem želela in poznala psihologijo in je to bil moj svet in ko 

sem pršla na srednjo, mi je bila ta psihologija, sam še vedno mi ni bla, ma sem mela eno 

psihologinjo, tam učiteljico, profesorico, ki nas je učila psihologijo in mi je potem ona 

predlagala SP. Jst sicer se nisem takoj vpisala na to, ma ker sem vidla, da nimam dovolj točk, 

ma pol sem šla izredno, ampak ona je bla una, ki mi je rekla lej obstaja, ker če ne moj svet je 

bil samo za psihologijo, kej več tut nisem poznala«. Splošno lahko rečemo, da mentor mlademu 

odraslemu v kontekstu razmeroma intimnega medosebnega odnosa pomaga uresničevati 

njegove življenjske vizije tako, da ga usmerja pri pridobivanju ustreznih izkušenj v odraslem 

življenju (Levinson, 1978, v Zupančič, 2004d). 
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Da je bil mentor ključen pri končni odločitvi za poklic SP, pravi Claudia: »Kdaj sem pa pol res 

vidla, da jst to hočem, da je to to, je blo pa pomoje, k sem delala prakso v MD ******, sem 

mela eno krasno, res prekrasno mentorco, aaa in potem, pa še k sem delala pripravništvo, to je 

pa tist, k je 10 mescou, ane je bla pa ena taka specifična situacija, k sta kr dva iz tima bla na 

bolniški v ***** in sem jst tam čist samostojno delala in sem se ful dobr znašla in sem se ful 

dobr počutla in sem vidla da jst to zmorem in da uživam, in da mi gre«. Mentor spodbuja 

posameznika k uporabi in razvoju njegovih sposobnosti in spretnosti, k usmerjenosti v dosežek 

na pomembnem področju njegovega delovanja, mu pomaga (zlasti, če je mentor oseba v 

posameznikovem delovnem okolju) pri uvajanju v delovno kariero in družbeno življenje tako 

v delovni organizaciji kot zunaj nje, mu posreduje potrebna znanja in spretnosti, nudi pomoč 

pri učenju in uresničevanju zastavljenih ciljev ter hkrati zagotavlja čustveno in moralno oporo 

(Levinson, 1978, v Zupančič, 2004d). 

Dani pa izrazi potrebo po mentorju v reševalskih vodah, saj je pri reševanju nevednost včasih 

bolj nevarna kot strah pred tem, da boš kaj naredil narobe. Pravi: »Samo ne veš. Sploh unih 

prvih treh, štirih mescih, sem bil pripravnik in je tko ok, kako boš to sploh nardil. Da bi imel 

enga mentorja, k bi lohk vse te stvari skp delala, se navadiš stvari«. 

KATEGORIJA: Stres in delo na sebi 

Zadnja kategorija je stres in delo na sebi, pri kateri bomo opisali kodo stiske služb pomoči.  

Stiske služb pomoči 

Naši intervjuvanci po večini menijo, da imajo OIO, čeprav jih ne poimenujejo s tem terminom. 

Govorijo o travmah (»Ker jst sem mela kr, morem rečt ogromno teh travmatičnih izkušenj, čez 

celo življenje«), stiskah in krizah v svojem otroštvu. Ana poleg fizičnega in psihičnega nasilja 

doma pojasnjuje še svojo »izvorno travmo«, kot jo poimenuje in pravi: »Jst ubistvu, jst sem 

imela klinično smrt, ob rojstvu. Moje srce ni bilo, k sem se en mesec prekmal rodila. So mogli 

sprožit porod, ker sem mela zastoj srca in so mogli sprožit porod, tko da ubistvu, kar je pa 

najbolj čudno pri tej prvi, izvorni travmi je pa to, da se tega spomnem. Tko da, ubistvu, to me 

je ful zaznamoval, nekak da mam od tam eno anksioznost, kar je zanimiv, ker je izkušnja ful 

lepa dejansko, ane. Po eni strani travmatična, ker sem dejansko zgubila ta boj za življenje, pa 

hkrati dobila pa eno tako lepo izkušnjo, da po smrti je neki lepga ane. Ampak hkrati me je pa 

ta travmatična izkušnja zaznamovala, da sem mela strahove pred temo, pred tem, da mam kr 

občuek, da bom zdej umrla, da sem nardila svoj namen, da bom kr umrla. A veš, pač ene stvari 

me še dons spremljajo. Tesnoba, pa tko … pa pač anksioznost, posledično«. Dani pravi, da se 

sooča z eksistenčnimi krizami: »Imam eksistenčne krize, recmo od 10. do 12. leta. Ne morem 

rečt, da je to kakorkol povezan s službo. Tle je preveč mrtvih, dab to rešvou. Mam te krize pa 

to, ampak to jih mam mrbit zarad sebe, tko kej«. Brina omenja »slabe izkušnje iz otroštva«, 

Claudia pa pripoveduje svojo zgodbo o otroških stiskah na ta način: »Oče zelo nasilen 

alkoholik, pa mama k ni zaščitla otrok. Pa pol še starejši brat, k je pa odsoten. Pa ta ena … 

Občutek lastne nevrednosti, v smislu, da noben me nima rad, tut sebe nimam rad. Ta neka 

depresivna naravnanost, pa pol to k vedno pomaga pr zatiranju teh občutkov, k so pa droge«. 
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Ana pa omenja še svoje OIO doma: »[…] jst sem mela očeta, k se je zlo težko zadrževou. Tok 

dostkrat povzdigvov glas, kričov, se hitr razjezu, tko bom rekla. Hitr se je razjezil zarad 

malenkosti, tko da tut pr men je blo prisotno nasilje ane s strani očeta. Fizično. Morem rečt, da 

to je blo ogromno tega, ampak nekejkrat je pa blo no zlo, tut tko, sej pravm. Pač fizično nasilje 

in tut večino časa je bla ena taka napetost a veš, k je bla tut problematična. Ni blo … Težko bi 

zdej reku, da bi mu zaupala, da se lahko obvlada in zelo hitr je pršu iz 0 do 100 jeze. Za nč, 

ubistvu nobenih konkretnih stvari. Ampak ne vem ena jeza, k je ni znov predelat na en tak 

normalen način a veš. Potem je pa hitr najdu enga krivca, strelovod, kjer je to sproščou. Tko 

da to je sigurno bla ena obremenjujoča izkušnja moja«. 

Po pregledu opredelitev kategorij in pripadajočih kod pri odgovarjanju na prvo raziskovalno 

vprašanje je treba zbrane podatke nekoliko urediti. Odgovor na vprašanje Ali izvajalci poklicev 

pomoči zaznavajo OIO kot enega od notranjih motivov, ki je doprinesel k odločitvi za njihov 

poklic? bi bil v grobem pritrdilen. Potrebne je nekaj razširitve, da lahko na vprašanje 

odgovorimo v celoti. Naši sogovorniki pripovedujejo o različnih travmah tekom odraščanja, ki 

so tako ali drugače vplivale na njihovo doživljanje in kasneje na odnos do bodočega poklica. 

Izrazito o OIO poročajo izvajalke procesnih intervencij, medtem ko pri izvajalcih kriznih 

intervencij o OIO poroča reševalec. Po pregledu vprašalnikov OIO naših sogovornikov se je 

izkazalo, da imajo v povprečju 4,4 OIO, kar je za enkrat več od slovenskega povprečja kot tudi 

od ocen študentov obeh skupin, prav vsi so na vprašalniku poročali o najmanj eni obremenilni 

izkušnji. O največ OIO je poročala Brina (6/10), sledita ji Ana in Claudia (5/10). Erik je poročal 

o treh OIO, Dani pa o eni. Ocena ženskih sogovornic, ki vse delajo v procesnih intervencijah, 

je znatno višja, le-ta znaša 5,3 OIO, ocena izvajalcev kriznih intervencij pa znaša 2 OIO. 

Naši sogovorniki menijo, da so na njihovo odločitev za poklic vplivali notranji motivi, vendar 

ne le-ti, in pri notranjih motivih ne samo OIO, temveč tudi drugi motivi. Velik poudarek dajejo 

različnim zgledom in mentorjem tekom odraščanja (lahko bi rekli, da mentorji predstavljajo 

protiutež negativnim dejavnikom) ter takim in drugačnim dogodkom/izkušnjam tekom 

odraščanja (npr. ko Ana opisuje izkušnjo z agresivno učiteljico in Brina pove svojo zgodbo o 

izkušnji interveniranja v OŠ). Mentorja oz. zgled smo v kvantitativnem delu raziskave uvrstili 

v zunanji motiv (MO3: Za ta študij sem se odločila, ker isti študij obiskuje sorodnik (ali nekdo, 

ki ga poznam in mi je blizu), študentke SP pa so ga uvrstile na zadnje mesto po pomembnosti 

vpliva na odločitev za študij. Raziskava Klemenčič (2004; 2005) je npr. pokazala, da ima pri 

odločitvi za poklic v večji meri pri danskih kot slovenskih študentkah vpliv vzornik SP. Takrat 

je avtorica Klemenčič (2004; 2005) to argumentirala s kar devetkrat daljšo tradicijo profila SP 

na Danskem kot v Sloveniji, zaradi česar imajo danske študentke večjo možnost v primerjavi s 

slovenskimi, da so imele za vzornico SP. To bomo v skladu z izsledki naše raziskave (16 let 

kasneje) sedaj obrnili, in trdili, da imajo vzorniki (učitelji, psihologi, mentorji SP) velik vpliv 

na odločitev izvajalk procesnih intervencij za svoj poklic, medtem ko študentke SP temu 

dejavniku ne pripisujejo velikega pomena pri odločitvi za njihov študij. 

Ana, ki je bila od naših intervjuvancev tudi najbolj zgovorna, meni tudi, da brez svojih 

travmatičnih izkušenj težko pomagaš (ali pa sploh prideš v stik s kom, ki ima podobno 

izkušnjo), vsaka negativna izkušnja pa tudi ne izzove nujno negativnega odziva, temveč lahko 
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rezultira v posttravmatski rasti. Pri notranjem motivu motivacija za raziskovanje in reševanje 

svojih osebnih težav menijo, da jih je do neke mere vodilo k temu poklicu. Brina in Claudia 

pravita, da se je to verjetno zgodilo na nezavedni ravni, Ana pa se je zavestno odločila reševati 

svoje težave s terapijo, študija in poklica pa ne povezuje z razreševanjem svojih osebnih težav. 

Maslach (2003, v Erčulj, 2020) meni, da lahko osebo pri izbiri poklica motivira ravno 

osredotočanje na težave drugih, pri čemer se izogne reševanju lastnih težav. 

9.5 Preverjanje, kako se izvajalci poklicev pomoči glede na svojo oceno OIO 

spoprijemajo s stresnimi situacijami pri svojem poklicu 

Drugo raziskovalno vprašanje (RV2) se glasi: Kako se izvajalci poklicev pomoči glede na svojo 

oceno OIO spoprijemajo s stresnimi situacijami pri svojem poklicu? Pri odgovoru nanj se bomo 

opirali na kategorije: intervencijske službe, podpora kolektiva ter stres in delo na sebi. 

KATEGORIJA: Intervencijske službe 

V kategorijo intervencijske službe smo uvrstili dve kodi tretjega roda; procesne in krizne 

intervencije. Tri od naših intervjuvank spadajo v polje procesnih intervencij in dva v polje 

kriznih intervencij. V ti dve kodi smo uvrstili izjave, ki se nanašajo na specifičen proces dela v 

obeh poljih intervencij. Ker se interpretacija obeh vrst intervencij prepleta, smo se odločili, da 

ju predstavimo skupaj in ne ločeno po kodah. 

Čeprav subtilno, se obe polji interveniranja (procesne in krizne intervencije) nemalokrat tudi 

povezujeta. Brina npr. razlaga, kako urejajo krizne situacije skozi procesne intervence in pravi: 

»Nvem k smo meli to punco, k ni jedla, pa nismo vedli, k je grozila s samomorom pa pol smo 

en teden vsak dan klicali na CSD (center za socialno delo, op. a.) pa na CMZ (center za 

mentalno zdravje op. a.) … tk da je ubistvu na ta način«. Tudi Erik omenja pristojnost njihove 

službe, ter odziv sodelavcev, ko je povedal svoje mnenje: »Ni pa to v naši domeni, da bi mi to 

ljudem govoril ane. Enkrat sem pač povedu, k je en gospod padu in smo pršli odpret vrata, sem 

reku gospod mrbit niste več sami za živet, potem sem pa to povedu v službi, so se pa fantje takoj 

izrazl, da kaj smo mi da to govorimo, da to je pač druga pristojnost, druga služba za to«. 

Sodelovanje vseh intervencijskih služb za uspešno reševanje omeni tudi Dani: »Če center kliče 

isto, oni povejo kva rabjo, se pravi al smo mi zadostni al rabjo še policijo, gasilce, to vse pol 

prek 112 sprožjo. Lohk tut mi tja pridemo, pa ne mormo dostopat, pa naknadno prožmo GRS – 

da jo GRS pripelje do nas. Al pa da blo kej tazga, stanovanjskega, kkšni plini al pa kej v 

stanovanju, grejo gasilci notr iskat, pa ga nam ven pripeljejo«. 

Kot enega od minusov procesnih intervencij Brina navaja birokracijo in ogromno dela za 

računalnikom: »[…] pol pa ubistvu popoldne urejam papirologijo vedno, pač … Al 

dogovarjanje s šolami, s psihiatri, s čimerkoli je … če maš kkšne intervencije, situacijo za 

uredit … da steče al karkoli … Izredni timi … Na tak način no«. Trenutno meni, da je 

pisarniškega dela preveč: »Ne bi mogla bit v pisarni. Zato me tudi zdej to, v tej službi ubija, ker 

je dosti dela v pisarni, dosti si sam in to mi ni. Pa ne moti me delo za računalnikom, moti me 
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to, da sem ogromno časa na dan sama v skupini in pač me ubija … Sploh … mogoče kasneje 

enkrat v življenju bi mi blo cool, ma zdej za začetek me ubija ta služba«. 

Ena od metod procesnih intervencij10 je tudi svetovanje in pogovor (Lavrič in Štirn, 2016). 

Brina omenja tedenske skupinske sestanke v skupini kot priložnost za odpiranje tem. »[…] pa 

skupinske sestanke in pol na teh sestankih ubistvu obdelamo kaj je bilo ta teden, kaj bo prihodnji 

teden pa ubistu tukaj se ful odpirajo pol vse teme, al v družini, al ne v družini, konflikti med 

njimi, reševanje, ne razreševanje, pač tko …«. 

Ena od temeljnih razlik med kriznimi in procesnimi intervencijami je, da se krizne intervencije 

izvajajo takoj, medtem ko se procesne intervencije začnejo izvajati potem, ko krizni dogodek 

že mine in so načrtovane glede na situacijo (Lešnik Mugnaioni idr., 2016). Pomoč v prvi, krizni 

(ali akutni) fazi je medicinska, praktična in tudi čustvena pomoč (ko gre npr. za večji krizni 

dogodek ali nesrečo) (Seynaeve, 2001, v Lavrič, 2009). Tehnike spoprijemanja s kriznimi 

intervencijami opiše Erik: »[…] se pa skoz sam neki zafrkavamo med intervencijo, zarad tega 

da ventiliramo po mojem ta strah, oz. bi reku adrenalin. Pa to nekam k gremo v neznano«. Pravi 

tudi, da večji kot je požar, večji je adrenalin. »Sej mogoče se bo ful čudn slišal, požari če so res 

hudi, je zlo fajn gasit, ker ti šopa adrenalin, veš, da si nekak na varnem, veš, da morš tisto 

zadevo čimprej potolčt tist ogenj oz. pogasit ane, s pravilnimi postopki«. 

Pri obeh izvajalcih kriznih intervencij občutek, da sta nekomu pomagala, velikokrat spremlja 

potrditev okolice, medtem ko teh občutkov pri izvajalkah procesnih intervencijah ni. Kar je 

izvajalkam procesnih intervencij v naši raziskavi bolj pomembno, je (pozitivna) povratna 

informacija od svojih varovancev/učencev, dober odnos z njimi in napredek. Srečo, pravijo, 

iščejo drugje kot v službi. Avtorica Horvat (1999) pravi, da strokovnjaki v poklicih pomoči v 

svoj poklic vlagajo mnogo osebnega dela. Pričakovanja glede rezultatov lastnega dela so visoka 

in se pogosto močno čustveno predajajo delu. Njihova samopodoba in samovrednotenje sta 

dostikrat pogojena s poklicem in verjetno zato lahko doživljajo probleme uporabnikov kot 

lastne. 

Claudia pravi, da se počuti slabo, kadar: »se trudm, trudm, trudm, trudm, trudm in nazaj ... ne 

vidim napredka pr njih, al pa me skrbi za njih, al pa ne dobim niti kkšne zahval nazaj, kaj šele 

pohvale nazaj. Včasih je kkšno tako obdobje, k me pol zna izčrpat in je pol to ful naporno, pa 

se slabo počutm. Včasih mi je pa tut ful, ful, ful dobr, ker so včasih oni ful dobr naravnani. K 

pridem v službo, takoj veseli da me vidijo. To mi ful velik pomen, pa pol klepetamo, 

pogovarjamo se bedarije. Pogovarjamo se resne stvari. Am … Pa se odpirajo, pa se 

zajebavamo, no. Ti dobri odnosi«. 

                                                
10 V teoretičnem delu predstavimo, da k izvajalcem procesnih intervencij uvrščamo strokovne delavce, ki so 

kompetentni za vodenje svetovalnih razgovorov (psihologi, SD, SP, psihiatri, psihoterapevti … op. a.) in 

načrtovanje nadaljnjega poteka obravnave s posameznikom in skupino (Lešnik Mugnaioni idr., 2016). Avtorici 

Lavrič in Štirn (2016) metodi svetovanja in pogovora v tem kontekstu omenjata za nudenje psihosocialne pomoči, 

vendar bomo v povezavi s predstavljenimi strokovnjaki, ki izvajajo psihosocialno pomoč, za potrebe magistrskega 

dela ti dve metodi posplošili na vse izvajalce procesnih intervencij. 
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»Vidiš, da je uspelo. Ampak takih situacij je uff ful malo.Mislim, sej je ta sreča, mislim sreča … 

sej je, samo to da ti neki rata, ampak po navadi je to postopno, ni uno, zdej se bo zgodilo nekaj 

in se bo čisto spremenilo in bo čisto cool. Ubistvu postopoma, da pride do unega, da je malo 

boljše in potem postopno spet naprej. Ampak potem pa ko pade pa zapravi, pade na dno. Če bi 

gledale pač uno krivuljo, lahko pade čisto sem (pokaže na dno krivulje), ma sem gor nikoli ne 

pride (pokaže na vrh krivulje)« – Brina. Lamovec (1998) tukaj omenja eno od mnogih 

značilnosti psihosocialnega dela11, ki je ta, da ne omogoča izrazitega doživetja uspeha. 

Spremembe so majhne in mnogokrat je vpliv nanje izven strokovnjakovega dosega, pogosto pa 

strokovnjak tudi ne prejme povratne informacije o uspešnem delu. 

Če predvidevamo, da je »dobrih občutkov«, ko naši sogovorniki nekomu pomagajo, čez čas 

vedno manj, ali pa nanje postanejo navajeni, potem se to ponovno vzbudi, ko njihovo dobro 

opravljeno delo potrdi tudi okolica. »Pridemo dol s tisto lestvijo, uni damo, ck in cela ulca 

začne ploskat, in se začne jokat ženska, kok ste fajn, super. No, tist je bil tko po dolgem času, 

je bil ful dobr filing, res tisto pristno dober filing, da si nekomu lahko pomagu pač pr teh 

zadevah. Pa taka banalna stvar, že v štartu je blo tko, koji kurac mamo mi to za delat (smeh)« 

– Erik. Da je potrjevanja njihovega nesebično opravljenega dela malo, omeni tudi Dani: »Je pa 

ubistvu ena gospa po zlo, zlo dolgmu času napisala zahvalo, da smo ga tok hitr prpelal. Te 

zahvale, so al pa da je kdo vesel, sej so načeloma, sam … eni to drgač kažejo, drugi so … Ne 

vem nesramni al pa … Pač, koker je no«. Posamezniki, ki se odločajo za poklice pomoči, imajo 

pogosto visoke potrebe tudi po potrditvi in visoka pričakovanja do sebe. Njihovo nudenje 

pomoči tako delno predstavlja tudi socialno potrditev in boljšo predstavo o sebi, kar pa jim nudi 

osebno zadovoljstvo (Maslach, 2003, v Erčulj, 2020). 

Ne glede na vrsto gasilske intervencije (npr. gašenje, prometna nesreča …), Erik omenja strah 

in spoštovanje pred tem delom. »Ker vsi fantje k hodjo v brigado, oni tko že v samem štartu vsi 

so bli tko uuuu, strah ne. Jst sem bil pa cel nahajpan prve tri leta, zakaj nč ne gori, kje je kkšna 

prometna. Pa ne, da ne maram zdej hodit na intervencije, šopanje adrenalina po žilah, prov 

želje pa nimam, da bi blo več intervencij, ker nekje udzadi mam filing, da nekomu želiš slabo.« 

KATEGORIJA: Podpora kolektiva 

V kategorijo podpora kolektiva smo uvrstili eno kodo ter jo poimenovali dober kolektiv in 

podpora s strani tima. 

Dober kolektiv in podpora s strani tima 

O pomembnosti odnosov v timu govorijo vsi izvajalci poklicev pomoči, več poudarka temu 

dajeta Erik in Dani. Erik pravi: »Je pa definitivno zlo pomembna družba, kolektiv. Smo notr 

zarad družbe, ne samo zarad plače, več. Ker se mamo pač fajn. Skoz se morš neki izobraževat, 

skoz so neke novosti k morš delat. Trenutno smo kolektiv fantov, k so ful inteligentni na teh 

področjih gasilerije, že prekašajo kkšnga k je v dnevni službi k bi to mogu met v malem prstu. 

                                                
11 Tako kot v kvantitativnem delu bomo za potrebe magistrskega dela psihosocialno delo enačili z delom izvajalcev 

procesnih intervencij. 
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Lahko rečeva, da se dobro v kolektivu znajdem. Brez tega nebi šlo«. Da je kolektiv pomemben 

pri težjih intervencijah, izpostavi tudi Dani: »[…] če je kej tazga se že v službi zgovarjamo med 

sabo. Noben prov preveč ne komplicira zaenkrat, čist odprt se zgovarjamo, kar se zgodi«. Tudi 

Claudia svoj vzgojni tim izpostavi kot izredno veliko podporo pri stresnih situacijah. Na 

vprašanje, kako se spoprijema s stresom v svojem poklicu, pravi: »Spoprijemam se pa tko, da 

se obrnem na moj vzgojni tim. Me smo štiri vzgojiteljce in si nudmo zlo močno podporo in smo 

dogovorjene, da se lahko kadarkoli pokličemo. Kadarkoli. Če se ne morš oglasit, sploh ni 

problem. Se pa oglasi vedno kkšna izmed ostalih treh pa pol tko mal predebatiramo. Debatiram 

z njimi, pojamram pa se pol tko sprostim. Po mamo pa tut, am… ja, tedenske sestanke, me štiri. 

Najprej same po pa z mulci še. Tut to je namenjeno mal, am da načrtujemo neke nove strategije 

pa evalviramo te stare, pa si nudmo podporo, pa tko, pa se pohvalmo pa se objamemo pa se 

potolažmo, tko«. Pomembnost timskega dela v gasileriji omenja tudi Breskvar (2014), ki pravi, 

da v Gasilski brigadi Ljubljana na izbor kandidatov ne vplivajo samo športni rezultati, ampak 

tudi osebnostne lastnosti za timsko delo. SP poklic je bolj individualno usmerjen poklic. Pri 

tem so nam v podporo supervizije, intervizije ter refleksije lastnega dela z uporabniki, vendar 

se v osnovi s problemi uporabnikov soočamo sami. To Jurančič Šribar (2006) povezuje z 

dejstvom, da sta tako družina kot poklic izgubila del svoje funkcije zaščite in varnosti, saj smo 

v obdobju individualizacije, kjer se mora posameznik sam spopadati z negotovostmi. Če imamo 

srečo (npr. v Claudinem primeru), prejemamo podporo tima, če je ne, se v veliki meri soočamo 

z izgorelostjo in sočutno utrujenostjo. 

Eno od tehnik ventiliranja izvajalcema kriznih intervencij predstavlja prav kolektiv. Erik: »Še 

vedno z veseljem pridem na šiht, sem pa mel obdobja, k sem mislu it stran zarad kolektiva, ker 

pač se nismo ujel. Recimo da ventiliramo, preko kolektiva, s svojo zajebancijo in je treba to 

met«. Veliko je govora o zafrkavanju in pogovarjanju znotraj tima: »[…]se mal pogovarjamo, 

zafrkavamo […]« … »[…] vmes se mal zafrkavaš, pa mal pogovarjaš, potem pa najbolj 

pomembna stvar zjutri, gre na kufe… (smeh). […] na kavi se pač načeloma pogovarjamo […]« 

… »Tko, da potem pa vmes maš pa malco, po malci se že spet kej podružmo, pr kosilu je tko, 

dobr vsaj za vikende, ob nedeljah skor nimamo nič, oz. ob sobotah mamo tut druge naloge, in 

takrat si po navadi delamo kosila skupi cela izmena«. Dejstvo, da izvajalci kriznih intervencij 

preživijo s skupino sodelavcev dvanajsturne delavnike, kjer spijo, jejo ter delajo skupaj, je 

verjetno razlog za ogromen občutek pripadnosti svoji skupini in za veliko povezanost znotraj 

kolektiva. Dober kolektiv je pomemben tudi na intervencijah – sodelavci v dobesednem 

pomenu pazijo na tvojo varnost in skrbijo eden za drugega, kar je unikatna lastnost izvajalcev 

kriznih intervencij, ki je procesne intervencije nimajo. Poleg psihičnega dobrostanja na 

intervencijah gasilci in reševalci skrbijo tudi za fizično dobro svojih sodelavcev, medtem ko je 

pri procesnih intervencijah ravno obratno. Pri procesnih intervencijah je treba najprej najti 

primerne tehnike soočanja s stresom (se povezati s timom, skrbeti za svojo psihohigieno, 

supervizije itd.), ter s tem preprečiti, da bi stresno delo nadalje v negativnem smislu vplivalo 

na strokovnjakovo fizično zdravje (kar se lahko zgodi v primeru izgorelosti). 

V kategorijo podpora kolektiva, smo uvrstili tudi odgovornost, ki jo vodja čuti za varnost svojih 

fantov. »[…] zdej če sm vodja, morem jst gledat in usmerjat, kam gremo. Če pa nisem se pa 

samo, avtomobila držimo. In… pač…. Šoferju je treba dostkrat tut pomagat na sami poti, 
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recimo npr. on gleda zmeram levo, jst gledam v desno npr. v križišču. Če gremo v rdečo, da se 

prepričamo, da je prostor. Tut če ti en avto pot utira je vseen fajn, da pogledaš, čeprov ti pot 

utira. Lej, nikol ne veš …« – Erik. 

KATEGORIJA: Stres in delo na sebi 

V naslednjo kategorijo smo uvrstili izjave, ki so pričale o tehnikah spoprijemanja s stresom, 

kako naši sogovorniki skrbijo za svojo psihohigieno v svojem poklicu, ter kaj jim ponujajo 

organizacije, v katerih delajo. Kot stresne situacije naši sogovorniki navajajo različne stvari. 

Tehnike spoprijemanja s stresom 

Erik kot nekaj, kar gasilcem povzroči visoko raven stresa, navaja: nepredvidljive situacije, 

odpiranje vrat v neznano ali poškodba ponesrečenca (s strani gasilca). »Stres, hm … mogoče če 

kkšno napako nardiš, recimo da bomo rekl, pr strehi npr. pr hiši, k plezaš ane, pa mislš aha sej 

poden je pa uredu, potem se ti pa kr naenkrat udere ane, pa veš da aha mal streznitve, mal se 

morš, dva koraka nazaj narest, ne more čist na free. Al pa na prometni da bi ti kkšn orodje, k 

delaš z njim da bi ti spodrsnu al pa če gre preveč v ponesrečenca, takrat se ti tut stres povečuje. 

Potem pa same tehnične intervencije. Pr odpiranju vrat k prideš. Tam pa res vidiš vse no«. 

Opisuje tudi svojo hudo izkušnjo, v kateri so bili v intervencijo vpleteni otroci, ter njegovo 

soočanje s tem. »Lahko ti povem, da intervencija z otroki, k je blo, sem rabu tri mesce da sem 

k seb pršu, ampak sem bil tko, vse mi je šlo na živce, povsod, pa tut sam nisem opazu, pa tko 

težil sem, ljudem sem težil, bil sem tak direkten, razdražen čist, žaljiv mogoče včasih. Ampak 

sej pravm, prvi mesec je blo mal hudo, ampak potem je blo pa tko. Na koncu smo šli s prjatli v 

Bovc, in potem je en kolega reku, pejt ti mal z mano in je reku, lej radi te mamo vsi, ampak zdej 

pa v pičko materno, skuliri se. In me je šokirou na takšen način mi je to povedu in mi je en 

kliker naredu v glav. In sem jst v naslednjih dneh mal premislu zadeve k mi je on povedu, tak 

pa tak, pa tak, pa tak, mi je kliknil in sem potem že spet bil tastar človk, koker sem bil prej, 

koker sem pač po naravi, da sem prijazn, da kuko bi reku, poslušam, se zafrkavam ane. Sem 

samo rabu enga, da mi od zunaj pove, da me zruka, da to ni uredu. Sej po mojem sploh niso 

vedl, da je to pač … to potem k sem nazaj razmišlju je bla pač posledica te intervencije. Ampak 

potem je pa zdej vse ostale intervencije k pridejo, pa recimo, nevem … Recimo mrtu, odprt, ga 

vlak zbije pa mormo mi to iskat pa vse to, te ostanke tega človeka pa to, v primerjavi z uno 

intervencijo glede na stres je ta npr. z vlakom čist manj. Me tut več ne gane. Ker sem pač v 

preteklosti neki tok hudga doživel, da delaš skoz neko primerjavo s tistim. Stres je tam kjer si, 

potem posledice od tega stresa pa ni no. Zarad tega, ker si neki tazga hujšega dožive«l. Opisuje 

tudi drugačno vzdušje na vožnji: »Recimo če se gre za otroke, je ponavad tišina zadi v avtu. In 

vidiš razliko, ko je zafukana intervencija, al pa kkšno ko še nikol nismo imel izkušnje, je tišina«. 

Brina opiše eno od stresnih situacij takole: »[…] ja, mislim več koker je že zdej to blo, zdej 

nazadnje ko je bla prav ta ko ni hotla jest, ko ni več mogla stat in smo meli totalno krizo, uno 

je blo kr hardcore. Uno pa sem rekla, jst ne bom več delala tle, ker nisem ….« Pravi, da moraš 

biti osebnostno dovolj močan, da se soočiš s temi »hardcore« situacijami: »Jst še nisem in si 

vse jemljem k srcu in je kr bala, no«. Da se je v poklicih pomoči potrebno utrditi in dobiti trdo 
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kožo, govorita Erik in Ana. »Na začetku sem si ful k srcu gnal, zdej sem pa pač, ne da sem 

monoton, pač manj si ženem k srcu. Men recimo tut zdle smo mel reanimacijo, pa bi reku, da 

me niti ganil ni no, pač. Na konc, pač … Sej se trudiš da človek preživi, to je prioriteta, da ti 

človek preživi, ampak na koncu sem bil čist tko, lej, jst sem vse kar sem lahko naredu sem, smo 

transportiral, zdravniki so bli in smo mi samo pomagal, kkšne stvari dajat, tut to in na konc se 

nism tako sekiru" – Erik. Ana pa pravi: »Sem rabla ene 3–4 leta, da sem se koker tok utrdila, 

ker sem ugotovila, da to ni produktivno da z njo jokam (smeh). Tko no, hočem rečt šele potem 

ko sem nehala, ko sem se čustveno mal bolj utrdila, sem lahko pomagala«. 

Dani pravi, da je stres pri njem povezan s kvantiteto, kadar je veliko stvari na kupu: »Mogoče 

je stresen takrat, k itak če kej je, je vse naenkrat« in pa: »[…] da je že marsikdo šel stran, ker 

ne more tega prebavljat, al kako naj rečem. Razne nesreče… pač moraš pričakovat, da kdaj 

nebo človek v celem kosu. Z rezervo moraš te stvari vzet«. Avtorica Seizovič (2013) omenja 

isto, da so za osebje z veliko izkušnjami in ustrezno strokovno usposobljenostjo to minimalni 

stresni napori, ki jih povečini uspešno kompenzirajo, vendar pa se ti dogodki seštevajo in 

kopičijo, kar ima lahko na dolgi rok razdiralni učinek. Erik pa omenja, da prepoznaš, kadar npr. 

sodelavec premleva intervencijo: »Ampak danes je že tko, pa tut včasih je blo tko, da k so ble 

take intervencije da tut človeka opazš, kako je tih«. Claudia pa opisuje stresne situacije takole: 

»[…] kadar se zgodi, nevem, da sem priča kkšnemu pretepu, recimo. To je vedno grozno za 

videt. Al pa če si mi kdo tam zadrogira, pa bruha, to je tut grozno za videt. To so te težke stvari«. 

O tem, da pusti stres posledice tako na duševnem kot telesnem zdravju, je v svetovni literaturi 

zapisanega veliko. Delu z uporabniki, ki trpijo, se na področju socialnega dela12 ne da izogniti. 

Strokovnjaki so s tem izpostavljeni močnim čustvenim situacijam, ki so lahko tako prijetne kot 

tudi zelo stresne. (Decker idr., 2015, v Lewis in King, 2019). O tem pripovedujejo: »Jst včasih 

nisem mogla spat, k sem začela delat v svetovalni službi. Jst sem pomojem 3–4 leta zlo velik 

jokala. Hudo mi je blo za te družine, mame … Če so mele kkšne nasilne partnerje. Zelo sem si 

k srcu jemala. Nisem mogla pomagat. Če recimo z nekom padeš v jamo, čustveno ne vidiš kako 

zdej njemu pomagat ven, moraš stat zuni na robu jame in njemu podat roko. In jst sem vedno … 

In pol se ti pa smili in postaneš žrtev, ne vidiš potem kaj bi on rabu za pomoč. Zato jst vsak 

večer takrat nisem mogla niti spat, eno obdobje. K sem skoz študirala. Ponoč se sam ciklaš« – 

Ana. 

Skrb za mentalno higieno je velik del službe izvajalcev poklicev pomoči. Ana lepo opiše 

zavedanje, da mora poskrbeti zase in da potrebuje odmor (še posebno po izkušnji izgorelosti). 

[…] več kot 20 let že delam na področju dela z mladino, otroci, ane … In vidim, da vsako leto, 

sploh k sem v svetovalni službi se mi zdi, da sem mogla bolj skrbet za mentalno higieno. Se 

pravi da nisem nič razmišljala o službi, o problemih k jih majo otroci … Da sem res mela 

prazno glavo. Tko je blo včasih k sem bla mlajša, je blo 1 teden dovolj. Zdej, čim starejša kt 

sem, vidim da dejansko morem vsak teden. Zdej sem pa ugotovila, da jst rabim od petka 

popoldne al pa zvečer, ko neham študirat o službi, pa do nedelje, nekje popoldne, nekak rečem 

                                                
12 Za potrebe magistrskega dela bomo socialno delo enačili z delom izvajalcev procesnih intervencij. 
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da padem v eno luknjo a veš. Da si spraznem glavo …«. Izgorelost (angl. burnout) označujejo 

z delom povezani občutki ujetosti, nemoči, utrujenosti, depresije, nevrednosti ali neuspeha pri 

ločevanju dela od zasebnega življenja. Lahko se občuti tudi kot pomanjkanje zanesenosti, 

občutek stagnacije, občutki frustriranosti in apatije do službe ter ljudi v njej. Izgorelost se pojavi 

tudi takrat, ko so ljudje stalno v boju glede moralnih ali etičnih dilem, povezanih z delom, kot 

denimo, ko delovno okolje oz. praksa od zaposlenega zahteva, da deluje v nasprotju z lastnimi 

vrednotami ali ko ve, da bi bilo prav, da bi storil nekaj drugega. V izogib omenjenim stanjem 

je še toliko bolj pomembno, da v psihosocialnih in pedagoških poklicih skrbimo za lastno 

psihično in fizično ravnotežje (Arambašič, 2000, v Lavrič in Štirn, 2016). Ana predstavi tudi 

ogromno tehnik spoprijemanja s stresom, ki jih sama poimenuje rituali: »Teh ritualov je res 

veliko, torej poleg prijateljic, jst tut pojem v enem zboru … S plavanjem se ukvarjam, ogromn 

plavam. Če mam težek dan, si splaniram popoldan eno prijetno dejavnost ane. Zdej konkretno 

ane, je to zame recimo, da grem z otroki s kolesom kam, z rolerji, al da grem h kkšni prijateljci 

na čaj, limonado. Da mal posediva na terasi zuni, da gremo v hrib. Potem te mišične sprostitve, 

te tehnike, da znam se umirit pa videt aha, katere mišice mam napete, al na glavi …«. Maslach 

(2003, v Erčulj, 2020) poudarja pomen prehoda posameznika iz delovnega v domače okolje. 

Ta prehod predstavlja individualni čas za osebo, ko se posveti sebi, izvaja priljubljene aktivnosti 

(šport, branje, poslušanje glasbe), tik preden se vključi v družinsko življenje. Omenja tudi 

pomen postavljanja meja med delom in zasebnim življenjem. Oseba mora znati postaviti mejo, 

reči »ne«, ko delo preveč poseže v njeno družinsko življenje. Ana pri svoji psihohigieni 

poudarja tudi pomembnost vere: »Pa jst še velik molim, aveš tko da recimo ta molitev, ne. 

Ogromno no. Jst zjutri k vstanem ponavadi en rožni venec zmolim, mal Svetega pisma in to je 

meditacija zame. Če uspem it še ven na sonček se usest, se umirit pred službo, je super. In vidim, 

kok to men tut pomen. Pol grem pa popoldne k maši … tko no, te rituali«. 

Kot eno od tehnik spoprijemanja s stresom poudarja tudi: »[…] pomembno je tut mreženje ane, 

pa da znaš vseen poskrbet za svojo mentalno higieno in hkrati tut rečt ne«, saj se lahko zgodi 

to, kar se je njeni sodelavki: »Najpomembnejša stvar v naši branži je to, da se povezujemo. Ker 

se mi zdi, jst mam na žalost kr nekih sodelavk, eno mam k je šla v psihiatrično bolnco, k je hotla 

vse sama zrihtat. In ona je bla ful empatična in vse lastnosti, k si jih ti povedala. Ampak ni se 

pa znala mrežit, ona sej bom sama. K sem ji hotla kej pomagat je blo vedno, ne, ne jst bom 

sama, sej znam sama«. 

Erik kot eno od tehnik spoprijemanja navaja pogovor s sodelavci in pa spanje. Ob hudi 

intervenciji, pravi da: »[…]je fajn da se samo začneš pogovarjat o preteklih stvareh, k si jih ti 

že doživel. Tut z mano so se fantje tko pogovarjal in on se ti počas odpre. Da ti že ubistu, ti bo 

on povedu eno in isto intervencijo, ko ti 10 različnih. To k je zdej bla ane. In ubistvu na ta način 

se sprostiš in ugotoviš da ne glede na to kaj se zgodi življenje teče naprej in ti boš mogu it 

naprej z življenjem. Ne morš ustat zaprt pa razmišljat, pa dobr zakaj to sploh razmišljam. Zgodil 

se je, občutki so, ne moremo na njih vplivat bojo šli pa stran ane. Kako grejo stran. S spancem. 

Čist tko ti povem. Tko kot vse zadeve, če si recimo bil ful jezen, pa si nasleden dan ko se zbudiš, 

prespiš zadeve. Ubistvu glih ta pogovor ful pomaga, ampak v službi. Uzuni če to delaš med 

kolegi, te lahko samo poslušajo, oz. doma bližnji te poslušajo, ampak kej preveč ti pa pomagat 

ne morjo. Pa ne zato ker nebi hotl, ampak ti veš da oni tega ne razumejo. V službi pa razumejo 
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te zadeve. Nevem drugač je čist…. Drugačna atmosfera, no«. Pravi pa tudi, da ga sproščata: 

»[…] muzka pa šport« in pa »[…] angleški stripi. Smešno, vem (smeh). Tko, da… to me 

pomojem še najbolj, ker se odklopim, notr padem in sem pol boljš«. 

Dani razen tehnik spoprijemanja na ravni organizacije (zaupniki – več o tem v kodi 

spoprijemanje s stresom na ravni organizacije), drugih tehnik ne zazna, in pravi, da službe ne 

nosi domov. Nekaj več o tehnikah spoprijemanja s stresom, bomo predstavili tudi pri kodi delo 

na sebi. 

Na vprašanje o tem, katere so tiste osebnostne lastnosti, za katere sogovorniki menijo, da so jim 

v pomoč v poklicu pomoči, navajajo različne. Dani npr. pravi, da je to: »delavnost. Pač da mi 

ni problem karkol nardit. Ammmm. Nek občutek do človeka ampak ne kot empatija, ker empatije 

nimam tok velik«. Ko smo ga vprašali, ali mu je kdo to rekel, odgovori: »Ne, pr seb vidm, k se 

zgovarjam, da…. Recmo…. Tko k sem reku, punca je precej bl empatična, jst…. Am….. do 

pacientov. Jst zastopm, da jih boli pa vse to, ne morem pa rečt, da se lohk postavm v njegovo 

kožo. Pač v tistmu momentu, jst si ne morem njega predstavljat kok to boli, al pa v kakšnih 

bolečinah je. Probaš zastopt, pomagaš, nč ne siliš, ampak še vseen nardiš kar je treba nardit. 

Se prav, nevem. Če ma kdo izpahnjeno ramo, nevem kokerkol…. Jst vem da ga boli sam…. je 

treba zrihtat. Če ma prst zlomljen, al kokerkol. Pa on vpije, pa se dere… pač daš te stvari na 

stran pa nardiš kar je treb nardit«. Nadaljuje in omeni še: »[…] mogoče neke vrste samozavesti, 

da se takrat k pride do tega, da ne zmrzneš pa…. Nehaš funkcionirat ampak da takrat k je treba 

to nardiš kot se za gre in vodš stvari naprej«. 

Empatičnost omenjata tudi Ana in Claudia: »Sigurno ena stvar je ta, da si empatičen, da si 

prpravljen pomagat ane. Da kot človk da si dost umirjen, da nisi tak kolerik k bi vsako stvar 

odreagiral burno, ane. To se mi zdi ful pomembno, no« - Ana. Našteva še: »Da se znaš vživet v 

človeka, a veš …«, »[…]to da si pozitivno naravnan ane…« in pa »[…] to, da maš seveda 

strokovno usposobljen, da maš te tehnike, da se kr naprej tut sam izobražuješ ane, da velik 

bereš, da ane tko no, da si ti dost miren v sebi…« Claudia pa pravi: »[…] da sem, da sem 

empatična, pa senzibilna, v smislu da stvari, da stvari opazm in da znam nekak začutit kako se 

ljudje počutjo in da znam običajno pa upam, da znam pol na to tut dobr odreagirat. Kolegice 

povejo, da sem neverjertno dobro organiziran človk, in to tut siguirno pomaga pr našem delu, 

ane. Mislem, da se znam sprotstit, pa da znam, ammmm, da znam najdt en ta nivo am, da znam 

stkat neke take kvalitetne, sproščene odnose z mulci, hkrati pa mislem, da sem tut dobra v 

postavljanju meja«. Pravi torej: » […] po eni strani ta zajebancija z njimi, k tut sama v njej ful 

uživam, po drugi strani pa ta organiziranost, pa meje, pa strogost, pa doslednost«. Brina kot 

osebnostne lastnosti, ki njej pomagajo pri delu, dodaja še: »[…] to, da sem komunikativna. Pač 

odprta... Da rada počnem stvari… da sem uno oooo a bi to, a bi to, a bi to….da opažam neke 

nepravilnosti, krivice, v tem stilu«. 

Erik je bil pri svojih osebnostnih lastnostih zelo specifičen in je predstavil dve negativni in dve 

pozitivni lastnosti, ki mu pomagata (ali pa ne) pri delu gasilca. Meni, da preveč popušča (»še 

zmeram ful preveč popuščam, kar ni dobra lastnost glede tega, ampak pr prostovljcih sem pa 

že kr precej trmast, da neki speljem«) in da se mu šteje v negativno tudi to, da vedno vidi dobro 
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v ljudeh. »[…]pa bi reku naslednja stvar je bolj minus kvečjemu, zmeram vidim najboljše v 

človeku«. O trmi pravi: »Na šihtu nisem tok trmast, čeprov počas to vpeljujem. Ne bom dovolu 

da gre drugač, ker sem jst vodja in jst sem odgovoren za te zadeve. Tko, da te funkcije še točno 

razvijam, nočem pa prehitr našim fantom to spremembo vpeljat v glavo ker te lahko hitro 

izmena zasovraži in te da na stranjski tir«. Zadnja pozitivna lastnost je dobrosrčnost. Omeni 

tudi, da je zelo natančen in delaven ter da se v službi veliko zanaša na notranji občutek: »[… ] 

sem pa človek k dost bolj zaupam občutkom, koker … aveš k maš nek notranji filing, da veš…. 

Pač sem bl tak človk, da rajš poslušam občutek, to sploh na intervencijah prov pride, recimo 

odpiranje vrat. Po občutkih dost delam, pa nevem od kje mam to povezavo. Spet, splet okoliščin 

od kje mam to dobro intuitivnost«. Za poklice pomoči naj bi se, po mnenju Mitchell (1983, v 

Wagner, 2005), odločali ljudje z reševalsko osebnostjo. Mitchell in Bray (1990, v Wagner, 

2005) opisujeta izvajalce kriznih intervencij kot usmerjene v akcijo, močno naravnane na 

visoko stopnjo izvedbe, s tradicionalnimi vrednotami, ter družbeno konzervativne, osebe, ki jim 

je hitro dolgčas in so zelo predani svojemu poklicu. To so prav tako ljudje, ki imajo radi nadzor 

nad seboj in nad situacijo in uživajo v občutku, da jih nekdo potrebuje. 

Pri temi, ali svoje pretekle izkušnje vidijo kot prednost ali slabost pri spoprijemanju s stresom, 

Ana navaja: »[…] jst zlo verjamem v to, da je pač ena pot, sigurno, k je nekako začrtana, zato 

da si potem bolj sočuten da pač tut rabš ene te travmatične izkušnje, da dejansko ti pomagajo 

ane lahko tut. Si pa mislem, da mogoče če nebi jst doživela slabih momentov v šoli, da nebi 

mogoče si tok želela delat v šoli«. Meni, da so izkušnje prednost, če jih razrešiš, če jih ne, ti 

lahko tudi škodijo: »Ja, pomojem, da mi je pomagal dokler pa nisem sama veš, kolker tok 

razrešla, bi mogoče mi tut mal škodl, ane«. Claudia pravi, da so pretekle izkušnje lahko oboje: 

»[…]predvsem se trudim, da je to prednost, ane. Prednost je zarad tega, ker lahko svoje 

izkušnje podelim z njimi, vidjo da niso sami. Da marsikdo je kej tazga doživel, kar so tut oni in 

da vseen lhk potem odrasteš v enga razmeroma zdravga odraslega, ane. Čeprov maš neke slabe 

izkušnje al pa nimaš podpore staršev pa tko. Prednost je tut to, am da jih zelo dobr lahko 

razumem, kadar mi neki razlagajo o nekih travmah, vsaj mislim si, da jih lahko dobr razumem. 

Slabost je pa lahko to, da se me pa včasih, aaaa zelo, zelo dotakne, ane. Am…. Glih zarad tega, 

ker zlo dobr vem kako je in je včasih pol kr ful hudo. Am…«. 

Isto meni tudi Brina: »Ma oboje. Pomojem oboje…«, vseeno pa meni, da dejstvo, da imaš 

»popolno družino«, ne pomeni nujno, da ne razumeš. »[…] valda, da sem ful bolj občutljiva, 

vidim stvari, štekam stvari in nevem kaj…….ampak glih recimo punca od brata pa prihaja iz, 

bi temu rekla popolne oz. super družine, super starše ima, ljubeče odnose, pomagajo ji, karkoli 

pa je kljub temu ful občutljiva, šteka, se zaveda…«. Meni še, da je nekomu iz urejene družine 

lažje, ker službe ne nosi domov: »Sploh k sem se kdaj s kkšnimi kolegi pogovarjala, mislim, s 

kolegi….pač tko k sme omenla, kako je in tko… uno, mislim sej vsak ti reče, ja ne jemlji si tega 

k srcu, sam vidiš da pol ne vem nekdo ki prihaja iz ful urejene družine, ki ma, ki je vedno imel 

ful visoko samozavest, in zaupanje vase in tko, se mi zdi, da lažje zna postavit mejo kaj je on in 

kaj ni on, kolko lahko on doprinese in…. Če ne drugo, mogoče lažje pusti tudi službo, ker je 

služba in je ne nese domov«. Zase meni, da če ni iz otroštva urejenih stvari, se težje spoprijemaš 

z vsem. Zdi se ji še, da ji je tako slabo kot dobro nekaj prineslo: »Ampak meni se zdi, da mi je 

tolko kot mi je dala pozitivnega in tolko kot sem zdej takšna kot sem, mi je dala tudi slabo, ker 
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mi je prnesla ful enih slabih stvari skozi izkušnje. Tko da nebi mogla rečt, da je super da sem 

to doživela, in ne morem rečt da je ful bed. Tehtnica je enaka«. 

Dani svoje pretekle izkušnje vidi samo kot prednost: »Ja, sigurno, vse izkušnje prej, pa mogoče 

ne samo za službo, te itak vse izkušnje pripravjo za naprej, v temu smislu, da ja pač … Karkol 

se je prej dogajal, te nardi takega kakršen si dons«. Meni tudi, da je služba del njega (in ne 

obratno) in da: »[…] pač tut če sm privat, bi pač znal nudit pomoč, pa bi isto delal no …«. 

Delo na sebi 

Kot eno od podrednih kod pri prvi intervjuvanki Ani smo v kodo delo na sebi uvrstili njeno 

povezavo z Bogom. Omenjali smo že, da svoje delo/poslanstvo imenuje tudi »božji dar«, njeno 

vero in močno pripadnost Cerkvi pa smo zaznali tudi kot močen dejavnik za njeno psihohigieno 

in v osnovi predstavlja delo na sebi. O povezavi z Bogom pravi: »Če jo uspem vzpostavit, če se 

umirim, dejansko lahko ful več ljudem pomagam, kot pa če se ne umirim, ane«. Ana je 

obiskovala tudi terapijo z namenom razreševanja svojih travmatičnih izkušenj, kot pravi sama, 

pa ji je ogromno dalo prav zavedanje: »[…] da je poklic (pomoči, op. a.) težek, da je situacija 

težka, da ni s tabo nič narobe. To mi je ogromno dal. Pa tut tko, čist tko zase. Jst sem drugač 

tut terapevtka, sem hodila na družinsko-zakonsko terapijo na magisterij znanosti h Gostečniku 

na Teološko fakulteto. Tako, da sem tut ubistvu terapevt družinske-zakonske terapije in tut to 

mi je ogromno dal enga zavedanja, kaj ubistvu se je dogajalo, pa zakaj sem tuki, ane«. Kot 

pomemben vidik dela na sebi omenja tudi mreženje in aktive svetovalnih delavk: »Ti kot 

svetovalni delovc se morš ogromno mrežit, ne sme te bit strah poklicat ljudi, prosit za pomoč. 

[…] se mi zdi, da ta srečanja so men ogromno dala. Tut vem, da so te kolegice te moje hodile 

na supervizijo, intervizijo …« Skozi vidik dela na sebi Ana večkrat poudarja najprej ti, potem 

drugi. Pravi: »Najprej bit jst tok ane čustveno zrela, potem šele, ko bom sebe opolnomočla 

nekak, pol pa ja pomagat, a veš. Ker se mi zdi, da če ne lahko nardiš ful škode. Recimo če tebe 

samo preplavlja to, potem si skoz pod stresom in ne boš mogu pomagat nekomu, ne boš …«. 

Kot izredno pomembno za delo na sebi, Brina omenja geštalt terapijo, ki ji je v času, ko so ji 

uradne inštitucije zaprle vrata, pomagala (več o tem bo govora pri kodi spoprijemanje s stresom 

na ravni organizacije). »Hodim osebno na geštalt, tko da … me je ona takrat malo bodrila, če 

ne ne vem, kako bi to …«. 

Dela na sebi in pomembnost svoje psihohigiene se zaveda tudi Claudia, ki pravi, da ji le-ta 

večinoma dobro uspeva. »To je neki, česar se zavedam, am in na čemer pač vem, da morem 

delat, v smislu, da morem poskrbet za sebe, na način da, ko pridem domov, da to poskušam 

izklopit, da nisem v službi. Da pač k sem doma, da poskrbim za sebe. Tko da morem bit tle mal 

pazljiva«. Kot enega od vidikov dela na sebi omenja tudi študij in terapijo. »Pomagou mi je tut 

mal študij, v smislu, da sem vidla, da dokler mam jst težave, ni fajn, da se ukvarjam tok z 

drugimi, ampak se morem najprej s sabo. Zato sem tut pol takoj ob prvi zaposlitvi šla na 

terapijo, pa sem hodila tri leta na terapijo. Tko, da to mi je tut pomagal. Am … Pa zdej hodm, 

pa spet na terapijo, ker mam pa neke druge težave, k niso več … mislim, k so še vedno povezane 

z družino, ampak se zdej kažejo na nekih drugih področjih«. Dobra psihohigiena vključuje 
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redno pozornost na majhne znake, ki poklice pomoči spravljajo v stisko, saj s tem svoje 

probleme in izzive sproti ozavestijo (Sayyedi in O'Byrne, 2003, v Erčulj, 2020). 

Spoprijemanje s stresom na ravni organizacije 

Claudia omenja supervizijo kot eno od tehnik spoprijemanja s stresom v okviru organizacije in 

pa dostopnost vodstva: »[…] (pomočnik ravnatelja, op. a.) nam je zlo na voljo, v smislu, da se 

ga lahko kadarkol pokliče pa se z njim pogovori, pa on da kkšen nasvet, usmeritev«. Supervizija 

kot orodje strokovnega razvoja je pomembna pri preprečevanju izgorelosti. Omogoča 

»kontinuirano spremljanje pogledov na lastno delo, odzive do drugih … in kot taka ščiti pred 

pretirano okupacijo z delom, ki vodi v izgorevanje« (Klemenčič Rozman, 2010, str. 263). Tukaj 

dodajamo, da se zavedamo pomembnosti supervizije pri izgradnji poklicne in profesionalne 

identitete (Poljak, 2003), vendar jo je, zanimivo, omenjala samo ena od intervjuvank procesnih 

intervencij. 

Na ravni organizacije Brina pravi, da nimajo nobene podpore pri delu s stresnimi situacijami, 

vidi samo podporo sovzgojitelja. Od štirih vzgojiteljev v timu Brina pravi: »[…] jst sem 

hvalabogu mela super tega sodelavca, ki me je super držal gor«, saj se drugi sodelavec ni držal 

navodil in »[…] nobene supervizije, nič, in sem bla čist tko …«. Pravi še: »Pri nas … mislim, 

ne dobivamo podpore nobene, razen to, kar se s sodelavci pogovarjamo med sabo. Štirje smo. 

Od tega se vsi štirje niti ne usklajujemo, ker ne mormo pridet na skupno točko in ubistvi, takrat 

je še ena bla na bolniški, tko da smo bli trije, jst sem pokrivala večinoma ur, bla sem utrujena. 

No … nič … in pol se soočaš še s CSD-ji pa CMZ-ji in vse, pa povsod zaprta vrata. Noben te 

ne posluša, noben ne gre nasproti, noben noče sodelovat s tabo in si uno, kaj boš, kaj boš 

naredu. Ne vidiš poti. Tko da je pol s temi občutki … nič …«. V teh težkih časih ji je, pravi, 

ogromno pomagala geštalt terapija. Ana na podoben način ugotavlja, da je to pri njih na šoli 

urejeno bolj slabo. »Ubistvu po pravic povem, da zelo slabo. Na ravni organizacije govorim, 

ne. Mamo kkšna izobraževanja na leto, ane. To mamo par teh izobraževanj, ampak da bi pa 

prov tko mel na splošno … Mislem. Mi se že sami med sabo, si mal kkšno pohvalo damo, se tko 

opremimo, opogumljamo, pohvalmo en druzga, to ja. To sodelavci med sabo. Pa izobraževanja, 

ki nam jih nudi ustanova kot sama, kot ravnateljica, ki jih organizira, al pa v sodelovanju s 

svetovalno službo kkšno to predavanje. Drugač poleg tega pa, je pa bolj prepuščeno 

posameznikom«. 

V okviru kriznih intervencij Dani omenja psihološko pomoč, ki jo nudi država v primeru težkih 

intervencij, omenja pa tudi program zaupnikov. »Se prav, če je karkol hujšga, je nudena s strani 

države psihološka pomoč. Am … V planu so tut zaupniki v službi. Sicer to še mi nimamo, majo 

ostali, da se pač zbere ene par sodelavcev, k so pač zaupniki, da se z njimi lahko pogovarjaš«. 

Opora zaupnika se smatra kot vrstniška podpora v primeru hujše intervencije ali po potrebi. Ker 

pri reševanju tudi izvajalci poklicev pomoči doživijo stres, se lahko obrnejo na izbrane 

sodelavce (zaupnike), ki imajo ponavadi večletne izkušnje na tem področju in v izmeni uživajo 

ugled (Lavrič in Štirn, 2016). Kot pravi Dani, sistem zaupništva v reševalskih vodah še ni docela 

vpeljan, se pa taista vrstniška podpora zaupnikov uveljavlja v gasilstvu od leta 2012 (Lavrič in 

Štirn, 2016). 
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Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje je izredno kompleksen, zato ga bomo poskušali 

pojasniti s podvprašanji: Ali izvajalci poklicev pomoči zaznavajo stres pri svojem poklicu? In 

Kakšne so njihove tehnike soočanja/spoprijemanja s stresom in ali se le te razlikujejo glede na 

njihovo oceno OIO? Rezultati kvalitativne analize so pokazali, da se vsi izvajalci poklicev 

pomoči pri svojem delu srečujejo s stresom in ga tudi zaznavajo pri sebi. Stresne situacije so 

lahko osebne stiske posameznikov, s katerimi delajo (samomorilnost, motnje hranjenja, pretepi, 

droge ….), ali urgentna reševanja (tako življenj kot premoženja in celo živali). Vsi intervjuvanci 

poročajo tudi o posledicah, ki jih je pri njih pustil stres (nespečnost, znaki posttravmatske 

motnje, posttravmatska rast, depresija …). Obe skupini izvajalcev poklicev pomoči se občasno 

povezujeta. Kot negativno pri svojem delu izvajalke procesnih intervencij navajajo birokracijo. 

Velikokrat intervjuvanke omenjajo tudi eno od mnogih značilnosti psihosocialnega dela, ki je 

ta, da ne omogoča izrazitega doživetja uspeha. Pri izvajalcih kriznih intervencij kot enega od 

pomembnih elementov svojega dela zaznamo potrditev okolice. 

V nadaljevanju povežemo njihove ocene OIO (in druge travme, stiske, ki so jih omenili med 

intervjuji) s tehnikami spoprijemanja in ostalim besedilom, ki govori o soočanju s stresom. 

Izvajalke procesnih intervencij imajo (kot smo opisali že v podpoglavju Ocena OIO 

intervjuvancev) izredno visoko oceno OIO, ki znaša 5,3 OIO. Vse sogovornice menijo, da so 

njihove pretekle izkušnje pri sedanjem soočanju s stresom, ki ga doživljajo v službi, lahko ali 

prednost ali slabost. Npr. slabost so lahko, dokler svojih otroških travm ne razrešiš (s terapijo, 

delom na sebi) in pa zato, ker se te hitreje dotaknejo stiske tvojih uporabnikov. Prednost vidijo 

v tem, da uporabnike zaradi tega bolje razumejo in pa da oni dobijo občutek, da niso sami v 

svojih stiskah. Vsem trem sogovornicam so stresne situacije v službi izredno težke. Čeprav so 

opremljene z ogromno tehnikami spoprijemanja, ena (na začetku svoje poklicne poti) razmišlja 

o menjavi službe, druga pa je po dveh desetletjih dela izgorela in je zdaj na drugem delovnem 

mestu. Vse sogovornice so hodile ali še vedno hodijo na terapijo. Kot izredno pomembno pri 

soočanju s stresom smo zaznali daljšo delovno dobo, dobre odnose v kolektivu in podporo s 

strani tima. Zdi se sicer, da dajejo temu več poudarka izvajalci kriznih intervencij, medtem ko 

se v okviru procesnih intervencij sicer vse sogovornice zavedajo pomembnosti dobre 

psihohigiene, vendar se je v praksi, v 2/3 primerov, to izkazalo za neuslišano (na področju 

spoprijemanja s stresom na ravni organizacije). 

Izvajalca kriznih intervencij poročata o nižji oceni OIO, ki znaša 2 OIO. Eden od njiju pretekle 

izkušnje vidi kot prednost, oba pa menita, da dobro ločujeta poklicno in zasebno življenje. Pri 

njiju ni viden tako velik poudarek pri delu na sebi, temveč se bolj usmerjata na spoprijemanje 

s stresom na ravni organizacije, kjer imajo vzpostavljen sistem zaupnikov in psihološko pomoč, 

nudeno s strani države v primeru težkih intervencij. Zdi se, da njune OIO nimajo pomena pri 

drugačnem soočanju s stresnimi situacijami v službi. 

Vsi naši sogovorniki se zavedajo pomembnosti tehnik spoprijemanja s stresom, navajajo pa 

pogovor, spanje, vero, mreženje, šport, glasbo, branje idr. Kot osebnostne lastnosti, pomembne 

za delo v poklicu pomoči, navajajo empatičnost, nato delavnost, odprtost, komunikativnost, 

pozitivno naravnanost, suverenost, dobrosrčnost in pa strokovnost. 
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10 SKLEPNO RAZMIŠLJANJE 

Guggenbuhl-Craig (1997) pravi, da strokovnjaki v poklicih pomoči ne morejo biti rešeni vsega 

zla, lahko pa se (na)učijo z njim ravnati. S to mislijo se lotevamo sklepnega razmišljanja 

magistrskega dela. Poklic je kompleksen koncept, ki ga je težko enoznačno in jasno opredeliti, 

saj zajema spekter različnih vidikov, enako pa velja, ko pride do odločitve zanj. V magistrskem 

delu smo se lotili težke naloge – poskusa razumevanja in pojasnjevanja motivov, ki pripomorejo 

k odločitvi za poklic, vse skupaj pa smo preverjali v povezavi z OIO. V nadaljevanju 

predstavljamo glavne ugotovitve magistrskega dela, ki so bile deloma razčlenjene že v poglavju 

Rezultati in interpretacija, dodajamo pa tudi nekatera sklepna razmišljanja, ki so ključna za 

pomen raziskave. 

Pri prvi hipotezi smo predpostavili, da se med skupino študentk SP in farmacije pojavljajo 

razlike pri njihovi oceni OIO, kar smo tudi potrdili. Rezultati naše raziskave pritrjujejo drugim 

študijam, ki so ugotavljale prevalenco OIO med poklici pomoči (npr. Esaki in Larkin, 2013; 

Hiles Howard idr., 2015). Študentke SP so v povprečju poročale o eni OIO več kot študentke 

farmacije, statistično pomembne razlike med obema skupinama študentk smo zaznali pri 

kategorijah čustveno in telesno nasilje in pri kategoriji zasvojenost odraslega člana 

gospodinjstva. Najvišja razlika se je pojavila pri kategoriji zasvojenost odraslega člana 

gospodinjstva, pri kateri so študentke SP za 18 % pogosteje poročale o njej v primerjavi s 

študentkami farmacije. Izsledkov ne moremo pripisati samo večji občutljivosti SP na pojav 

zasvojenosti (med študijem se skozi obvezne in izbirne predmete urimo v zaznavanju, 

prepoznavanju in naslavljanju različnih težav v duševnem zdravju). Temu pritrjuje tudi študija 

Elliot in Guy (1993), ki sta pri izvajalkah procesnih intervencij v primerjavi z ženskami v drugih 

poklicih našla višjo stopnjo alkoholizma staršev kot eno od otroških travm. Zanimivo je, da 

ocena OIO v kvalitativnem delu raziskave kaže, da sta dva od petih intervjuvancev pritrdila 

kategoriji zasvojenost odraslega člana gospodinjstva – oba imata izkušnjo z alkoholizmom 

odraslega člana gospodinjstva. Za razširitev teh rezultatov bi se lahko obrnili na študije o 

prevalenci zasvojenosti z alkoholom med prebivalci Slovenije, kar bi nam dalo boljši vpogled 

v razsežnosti te vrste zasvojenosti. 

V nadaljevanju smo v okviru druge hipoteze ugotovili, da se motivi, ki doprinesejo k odločitvi 

za študij, razlikujejo pri obeh skupinah študentk. Po pomembnosti so študentke SP kot 

najpomembnejše in druge najpomembnejše motive označile izključno notranje motive, medtem 

ko so študentke farmacije kot najpomembnejše označile sedem notranjih in štiri zunanje motive. 

Kot motiv, ki je najbolj pripomogel k odločitvi za študij študentk SP, se je izkazal motiv 18: 

Sem bolj družbosloven kot naravosloven tip človeka. Na drugem mestu so še motivi čut za 

empatijo, osebno zadovoljstvo (ter delo na sebi), veselje do dela, doprinos družbi in težnja po 

skrbi za druge. Večina notranjih motivov je pomembnejša študentkam SP (razen, da so se za ta 

študij odločile zaradi želje po sprejetosti in pa zaradi želje po ugajanju, ki pomembneje vplivata 

na študentke farmacije). Obratno je večina zunanjih motivov pomembnejša študentkam 

farmacije (izjemi sta le izjava, da je ta študij lahek in manj zahteven in pa da to študirajo po 

naključju, kjer se je izkazalo, da pomembneje vplivata na študentke SP). Tudi Devjak idr. 
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(2014) so ugotovili, da študentk Pedagoške fakultete pri izbiri študija niso vodili zunanji, 

nepsihološki, ekonomski ali sociološki dejavniki, temveč notranji dejavniki. 

Pri študentkah farmacije se je pokazalo, da se veselijo svojega dela, da so bolj naravoslovno 

usmerjene ter da želijo delati na sebi in pomagati družbi. Dejstvo, da se veselijo svojega dela, 

je pozitivno, saj pomeni, da se študentke za poklic odločajo na podlagi svojih aspiracij in želja, 

kar lahko pripomore k bolj pozitivno naravnanim posameznikom. V kvalitativnem delu 

raziskave so študentke kot notranje motive navedle še, da jim je poklic zanimiv/všečen, so 

nagnjene k delu z ljudmi in nudenju pomoči splošni populaciji in da čutijo, da je njihov poklic 

aplikativno usmerjen in uporaben v družbi. Najmanj pomemben motiv je študentkam farmacije 

predstavljala izjava, da je ta študij lahek in manj zahteven, kar pomeni, da v ta poklic vstopajo 

mladi, ki se zavedajo, da se spoprijemajo z zahtevno študijsko smerjo, nakazuje pa morda tudi 

na to, da je študij farmacije v družbi ugleden in zaznan kot bolj znanstven. 

V sklopu tretje hipoteze smo predpostavljali, da obstaja pozitivna povezava med oceno OIO in 

notranjimi motivi, kar smo na koncu delno potrdili. Z analiziranjem povezanosti smo ugotovili, 

da sta trditvi Na mojo odločitev za študij je vplivala motivacija za raziskovanje in reševanje 

osebnih težav (MO2) in Na mojo odločitev za študij je vplivala težnja po skrbi za druge (MO12) 

povezani z oceno OIO pri obeh skupinah študentk skupaj, kar pomeni, da višja kot je pri njih 

ocena OIO, bolj pomembna sta jim ta dva motiva. Preverjanje povezanosti notranjih motivov s 

skupno oceno OIO na ločenih vzorcih je pokazala še, da je za študentke SP pomembna 

povezava med OIO in motivom dva (Na mojo odločitev za študij je vplivala težnja po skrbi za 

druge), medtem ko se pomembna povezava ni pokazala z nobenim notranjim motivom študentk 

farmacije. O pomembnosti razreševanja svojih osebnih težav pri odločitvi za poklic pomoči so 

spregovorile tudi izvajalke procesnih intervencij, ki menijo, da je motivacija za razreševanje 

osebnih težav imela vpliv na odločitev za poklic na nezavedni ravni. Na zavestni ravni vse tri 

svoje težave rešujejo tudi preko terapije. 

Pri odgovarjanju na prvo raziskovalno vprašanje o motivih za opravljanje poklicev pomoči se 

je izkazalo, da so le-ti zelo različni. Strnili smo jih v kategorijo motivi s tremi kodami: občutki 

ob nudenju pomoči, mentor in dejavniki odločitve za poklic. Poudariti moramo še, da motivi za 

poklicno odločitev posameznika nikoli niso enostavni, temveč izredno kompleksni, kar ne 

pripomore k podajanju črno-belih odgovorov, temveč je treba pogledati dane podatke tudi skozi 

kontekst naših intervjuvancev. Vsi sogovorniki so poročali o OIO, tako v intervjujih kot pri 

izpolnjevanju vprašalnikov OIO. Skupna ocena OIO izvajalcev poklicev pomoči je 4,4 OIO, 

pri čemer izvajalke procesnih intervencij pričajo o povprečno 5,3 OIO, izvajalca kriznih 

intervencij pa o dveh OIO. Čeprav vzorec ni reprezentativen, nas je tako visoka ocena OIO 

sogovornic presenetila. Menimo, da lahko del tega pripišemo dejstvu, da imajo ženske 

povprečno višjo oceno OIO kot moški (npr. ženske v slovenski študiji imajo povprečno za 0,5 

OIO višjo oceno kot moški, v ameriški študiji pa za 0,2 OIO; Kuhar in Zager Kocjan, 2020; 

Merrick idr., 2018). Kaj bi še lahko botrovalo višji povprečni oceni OIO izvajalcev poklicev 

pomoči? Klemenčič pravi (2004, 2005), da želja pomagati drugim implicira delo s posamezniki, 

ki imajo težave v medosebnih odnosih, ki so žrtve kakršnih koli oblik nasilja, s posamezniki, 

ki izbirajo destruktivne vedenjske vzorce itd. Želja pomagati drugim torej nosi s seboj del misli 
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– pomagati v težavah in trpljenju. Za posameznike, ki se odločajo za poklic pomoči, velja, da 

si želijo pomagati osebam s težavami na psihosocialnem področju, psihološke teorije poklicne 

odločitve pa poudarjajo posameznikovo samostojno in svobodno izbiro poklica z namenom 

zadovoljevanja svojih potreb. Avtorica meni, da bi iz tega lahko sledil sklep, da izvajalci 

poklicev pomoči sledijo notranjemu vzgibu za delo s posamezniki, ki se soočajo s takimi ali 

drugačnimi težavami in trpljenjem. Medtem ko se vsakodnevnemu soočanju z žalostjo, 

izgubami, nesrečo in nezadovoljstvom ljudje poskušajo izogniti, izvajalci poklicev pomoči 

nasprotno, do teh vsebin čutijo nagnjenost in naklonjenost. Poleg desetih kategorij OIO so 

sogovorniki poročali še o izvorni travmi in eksistencialnih krizah. 

Kot motive sogovornikov, pomembne pri odločitvi za poklic v sklopu prvega raziskovalnega 

vprašanja, smo zaznali pozitivne občutke (in povratno informacijo) ob nudenju pomoči, 

ambivalentno obliko navezanosti, pripetljaje iz otroštva in koncept mentorja. Slednji se zdi 

ključen za usmeritev na zdajšnjo poklicno pot, predvsem pri izvajalkah procesnih intervencij. 

Menijo, da so notranji motivi pripomogli k odločitvi za poklic pomoči, vendar ne samo notranji, 

temveč tudi drugi. OIO kot eden od motivov sicer pripomore k odločitvi za poklic, vendar ta 

povezava ni vzročna, linearna ali neposredna, temveč gre bolj za še enega v sklopu več 

dejavnikov, ki vplivajo na odločitev. Pritrjujemo trditvi Farber idr. (2005), ki pravijo, da se vsi 

ranjeni ne odločijo za poklic pomoči in vsi v poklicu pomoči niso ranjeni, dodajamo pa, da 

imajo poklici pomoči po pregledu obstoječe literature vseeno tendenco k višji stopnji OIO kot 

splošna populacija. To trditev bi lahko razširili z nadaljnjimi (reprezentativnimi) raziskavami 

OIO na vzorcu poklicev pomoči v slovenskem prostoru in jo tako potrdili ali ovrgli. Dodajamo 

še, da so, tako kot menijo naši intervjuvanci, poklici pomoči lahko ali poslanstvo in/ali 

prekletstvo. 

Pri odgovoru na drugo raziskovalno vprašanje so nam pomagale kategorije intervencijske 

službe, podpora kolektiva in okolice ter stres in delo na sebi. Zaznali smo, da se stresnih situacij 

pri svojem delu zavedajo vsi sogovorniki, prav tako vsi prepoznavajo posledice stresa in so o 

tem dobro ozaveščeni. Zdi se, da se pomembnosti soočanja s stresom (v povezavi s preteklimi 

izkušnjami) bolj zavedajo izvajalke procesnih intervencij. Prav vse hodijo na terapijo, menijo 

pa, da so pretekle izkušnje lahko ali prednost ali slabost pri spoprijemanju s stresom v službi. 

Slabost vidijo takrat, kadar se travme iz preteklosti ne razrešijo, prednost pa v boljši povezanosti 

s svojimi uporabniki. Večina s strani organizacije, v kateri delajo, ne dobiva nobene podpore. 

Glede na to, da je njihova ocena OIO višja kot ocena pri izvajalcih kriznih intervencij, bi lahko 

povezali njihove dejavnosti samospoznavanja prav s tem. Izvajalke procesnih intervencij so 

ponudile tudi več osebnih tehnik soočanja s stresom, medtem ko se izvajalca kriznih intervencij 

s tem po večini spoprijemata v svoji matični organizaciji (psihološka pomoč, zaupniki). 

Podporo kolektiva zaznavata kot bolj pomembno prav onadva – to bomo pripisali temu, da v 

intervencijskih službah sodelavci ne skrbijo samo za tvoje psihično zdravje, temveč te varujejo 

na več ravneh. Na drugi strani bi si izvajalki procesnih intervencij želeli več podpore, SP, ki pa 

poroča o podpori kolektiva, pa jo izredno ceni. Podpora kolektiva se izkaže za ključno ob težkih 

intervencijah in primerih. Kot izredno pomembno pri soočanju s stresom smo poleg podpore 

kolektiva in dobrih odnosov zaznali še daljšo delovno dobo. 
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Za konec sklepnega dela bi radi dodali še omejitve, pomanjkljivosti in nepričakovane težave 

raziskave, ki jih je treba upoštevati pri interpretaciji pridobljenih rezultatov. Eno od omejitev 

raziskave vidimo v samem načinu anketiranja – t. i. spletno anketiranje. Zaradi omenjenega 

načina je verjetnost nepravilno podanih podatkov večja – sledenje temu, da ni kdo odgovoril 

večkrat, pa je v tem primeru težja. Ena od večkrat poudarjenih pomanjkljivosti študij o OIO je 

tudi retrospektivnost študije, ki se ji nismo mogli ogniti. Naslednjo pomanjkljivost vidimo v 

majhnem vzorcu, postopek pridobivanja kvantitativnih podatkov pa se je z razglasitvijo 

pandemije še otežil. Ob interpretiranju rezultatov smo ugotovili tudi, da smo premalo jasno 

opredelili, do kdaj traja obdobje otroštva, kar je bilo ključno pri instrumentu, ki je meril oceno 

OIO. Kako (če sploh) je to vplivalo na rezultate raziskave, žal ne bomo vedeli. Kot eno od 

nepričakovanih težav raziskave vidimo tudi napako v prikazovanju podvprašanj pri študentkah 

SP. Na zadnjo pomanjkljivost nas je opozorila ena od anketiranih študentk SP, ki nam je 

sporočila, da pri ocenjevanju pogostosti pojavljanja kategorij OIO pogreša kategorijo dogodek 

se je zgodil samo enkrat kot najnižjo stopnjo pogostosti. 

Ugotovitve so omejitvam navkljub zanimive in uporabne. Uporabnost izvedene raziskave 

vidimo predvsem pri načrtovanju nadaljnjih raziskav o OIO, ki bodo izvedene na slovenski 

populaciji. Potencialno bi lahko v prihodnosti raziskavo razširili na druge socialno-varstvene 

organizacije, kot so npr. nevladne/vladne organizacije in društva, ki so prav tako pomembna pri 

nudenju pomoči uporabnikom, vendar so bila v tej raziskavi prezrta. Kot največji potencial 

študije o OIO pa vidimo možnost, da se tudi v slovenskem prostoru začnejo premiki iz območja 

'zdravljenja posledic' do 'odkrivanja vzroka' skupaj s SP in celotnim socialno pedagoškim 

področjem delovanja. 

Sklepni del zaključujemo z mislijo avtorice Miller: »Resnica o otroštvu je shranjena v naših 

telesih in živi v globinah naše duše« (Felitti, 2019, str. 787), ki metaforično prikaže, da bodo 

vse dosedanje izkušnje (iz otroštva ali pa kasneje iz življenja), vedno vplivale na naše 

zavedanje, zaznavanje in dojemanje motivov, dejavnikov in vzgibov življenja. Poklicna pot 

nam predstavlja velik del odraslega življenja in le logično se zdi, da na to vplivajo tudi 

podzavestni vzorci doživljanja in vedenja. 
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12 PRILOGE 

12.1 Priloga 1: Vprašanja za intervju z osebami, ki opravljajo poklice 

pomoči 

1. Na začetku bi te prosila, da mi zaupaš, kako izgleda tvoje delo/tvoj dan kot 

reševalec/gasilec, SP (predvsem, če se lahko usmeriva v vidik »nudenja pomoči« nekomu, 

če lahko tako rečem). 

2. Občutki, ki te prevzemajo, ko nekomu pomagaš/rešiš/izvedeš uspešno intervencijo …? 

3. Kaj meniš, da je vplivalo na to, da si danes gasilec/reševalec, SP? 

4. Meniš, da je na odločitev za tvoj poklic vplivalo tvoje otroštvo? Kaj pa pomembne osebe, 

dogodki? 

5. Trenutek odločitve – kdaj si vedel, kako in zakaj ta poklic? Se je zgodilo zavedno, 

nezavedno? 

6. Kateri bi rekel, da so bili notranji dejavniki (motivi), ki so te pripeljali do tega poklica? Kaj 

te je vodilo? 

7. Kaj bi rekel, da so bili zunanji dejavniki (motivi) – vzgibi iz okolja? 

8. Kaj se ti zdi, da je prevladovalo (notranji ali zunanji motivi)? 

9. Za katere svoje osebnostne lastnosti bi rekel, da so pomembne in da ti pomagajo pri tvojem 

delu? 

10. Kako se spoprijemate s stresnimi situacijami v službi (na ravni posameznika in na ravni 

organizacije)? 

11. Se ti zdi, da so tvoje pretekle izkušnje (npr. izkušnje iz otroštva) vplivale na tvoje 

spoprijemanje s službo? 

12. Bi rekel, da so ti pretekle izkušnje pomagale? Jih vidiš kot slabost ali prednost pri 

spoprijemanju z zahtevami tvojega poklica? 

13. Se poslužuješ kakšne od tehnik spoprijemanja, kot so terapija, meditiranje, 

razbremenitev …? 

14. Koliko/in ali meniš, da je na odločitev za tvoj poklic vplivala motiviranost za raziskovanje 

in razreševanje svojih osebnih težav? 

15. … 
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12.2 Priloga 2: Primer kodiranja kvalitativne raziskave za intervju C 

IZJAVE (enote kodiranja) Kode 1. reda Kode 2. 

reda 

Kode 3. reda Kategorije 

T: Prvo vprašanje – bi mi zaupala prosim, 

kako izgleda tvoj dan, tvoje delo kot 

vzgojiteljica v vzgojni skupini z vidika 

nekega nudenja pomoči tvojim 

mladostnikom? 

C: Ok, ja sem vzgojiteljica v vzgojni skupini, 

tuki kjer sem zdej sem od 2015, tko da šest let. 

C(1)Mladostniki so stari od 14 – 19 al pa clo do 

20 let so stari. Pr nas v naši skupini me štiri vzg. 

smo z dovoljenjem ravnatla, mamo mal 
specifičen urnik, koker usi ostali. In me delamo 

dvojne izmene. To pomen, da jst oddelam 

popoldne in ponoč, pa sem pol par dni frej, pa 

spet popoldne in ponoč. Delam skupi dvojno 

izmeno am….. C(2)izgleda pa tko, da ob dveh 

pridem… jst že od doma si vse pogledam, kaj 

se je prejšen dan, kaj se je prejšnje dni zgodilo, 

preberem si vse… am, grem tut na služben mejl 

že kr od doma, da pridem v službo prpravljena. 

Pol pa pridem ob dveh u službo…ammm….in 

preverim če je še kkšna informacija, v 

tajništvu, pr socialki, psihologinji, tttt…..no in 
potem pa se dobim z mladostniki in tm skupi v 

šolski jedilnici pojemo kosilo, potem pa gremo 

v skupino. In potem v skupini se najprej 

usedemo dol, pa spijemo kavo, pa oni povejo 

kako so preživel dan, pa skupi se zmenimo 

kako bomo preživel popoldne. Pol po navadi 

jim dam mal prostga časa. Am…. Potem pa je 

vzgojni program. Vzgojni program so zlo 

različne stvari. Karkoli jst presodim, da bi oni 

rabil v tem trenutku, al pa karkoli sami izrazjo, 

da bi počel, od kkšnega izleta do ustvarjalnih 
delavnic… do kkšnih pogovornih, aktivnost… 

karkoli pač se zmenmo da bomo pač počel. 

Potem je spet mal prosti čas, učna ura. Potem 

pa zvečer je po navadi druženje. Je sicer prosti 

čas, ampak me v skupini ful delamo na tem, da 

smo tut v tem času čim več skupi. Tut zvečer, 

k mamo kkšne družabne igre pa pogovore. Ob 

četrtkih zvečer sestanke za izhode, ob sredah 

zvečer pogovorni večeri. To je tko. To je tko na 

papirju, koker naj bi zgledala ane. Čaki tole mi 

cinglja (telefon, odgovori).  

C(3)Am….pol je pa vmes, še en kup 
individualnih pogovorov z njimi, če je treba 

karkoli razščiščevat, oz. če oni rabjo. 

Am….Odvisno. Dan je pol ful odvisen od 

posameznikov pa od skupine, kakšna je 

skupinska klima. Pa če majo, no kkšne stvari, 

am o katerih se je treba pogovorit, je pol še 

velik tega individualnega dela. C(4) Pa delo s 

starši je tut, ane. Po telefonu, dvakrat tedensko, 

po potrebi večkrat tedensko.  
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T: Kaj pa z vidika nudenja pomoči? 

C: Aja, ok to je blo tvoje vprašanje. Nudenja 

pomoči. C(5) Jst mislem, da vse to kar delamo 

se itak gre za pomoč, vse te stvari k sem ti jih 

jst omenjala, so namenjene pomoči njim, v 

smislu da….am…. recimo s tem ko mamo nek 

dnevni red, s tem ustvarjamo rutino pa eno 

varno okolje. S tem k mamo vzgojni program, 

jim tut pomagamo ker s pomočjo vzgojnega 

programa pri njih razvijamo neke motorične 

veščine, socialne veščine, al se povezujemo kot 
skupina, am… gradimo na samopodobi. 

Razmišljamo o svojih ciljih, o potrebah. Tko, 

da vse te stvari, k sem ti jih povedala, so 

namenjene pomoči, ane. C(4) Tut to k 

pokličem starše dvakrat na teden, tut to ma en 

smisu, da ohranjamo stik z njimi, če oni rabjo 

kkšen nasvet, kkšno usmeritev. Am…. Prosti 

čas ma tut namen nudenja pomoči. Prosti čas 

rabijo da se razbremenijo ane. Mislim, jst čist 

vsako stvar v dnevu vidim kot eno obliko, al pa 

skor čist vsako, skor vsak del dneva je 
namenjen nudenju pomoči. Ne tko direktno 

včasih ampak da se vse dela za dobro 

mladostnika.  

 

T:  C(6) In kakšni so recimo občutki ob tem. 

Ob tvoji službi? Kako se ti počutiš ob 

nudenju pomoči? 

C: Zdej se počutm ful grozno, včasih se 

počutm ful dobr. Ful grozno se počutm kadar je 

neko obdobje, am… C(7) k se trudm, trudm, 

trudm, trudm, trudm in nazaj..ne vidim 

napredka pr njih, al pa me skrbi za njih, al pa 
ne dobim niti kkšne zahvale nazaj, kaj šele 

pohvale nazaj. Včasih je kkšno tako obdobje, k 

me pol zna izčrpat in je pol to ful naporno, pa 

se slabo počutm. Pa kadar so tko, mislim, 

slabo… Čaki, kaj si me že vprašala? (smeh) 

 

T: Kakšni so tvoji občutki, ja recimo. Ob 

vseh teh dogodkih, v tvoji službi, z 

mladostniki. 

C: Aha, ja raznorazni. Am… C(8) včasih mi je 

tut ful hudo kadar se zgodi, nevem, da sem 
priča kkšnemu pretepu, recimo. To je vedno 

grozno za videt. Al pa če si mi kdo tam 

zadrogira, pa bruha, to je tut grozno za videt. 

To so te težke stvari. C(7) Mislim, najtežji mi 

je to, to neko vlaganje pa da ne dobiš, čeprav 

vem, da ne smem prčakvat, vem racionalno 

vem, da ne smem prčakvat. Ampak k daješ, 

daješ, daješ pa se trudš, trudš, trudš, učiš, učiš, 

učiš, pa kr ni učinka, no. To mi je težko. C(9) 

Včasih mi je pa tut ful, ful, ful dobr, ker so 

včasih oni ful dobr naravnani. K pridem v 

službo, takoj veseli da me vidijo. To mi ful 
velik pomen, pa pol klepetamo, pogovarjamo 

se bedarije. Pogovarjamo se resne stvari. 

Am…. Pa se odpirajo, pa se zajebavamo, no. 
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To me pa pol spet nahrani, ane. C(10) Koker 

me ono izčrpava, me pol ti lepo trenutki 

nahranijo. Ti dobri odnosi. 

 

T: Torej rekla, si da se počutiš grozno, kar 

se verjetno vsi kdaj pa kdaj v svojih službah, 

ampak am… a se poslužuješ kakšnih tehnik 

spoprijemanja? Kako se recimo soočaš s 

stresno situacijo v službi? Imate kaj na ravni 

organizacije, se ti na ravni posameznika 

ukvarjaš s čim? 
C: Mislim, neka pravila so kaj naredit v nekih 

kriznih situacijah ane, je čist jasno kdaj 

poklicat policijo, zdravnika. Tko da to pač 

takrat nardim. Ammm. Včasih so pa take stvari, 

da jih sama rešujem. Običajno pol ta stres pride 

za mano, ane. V smislu da se v tisti situaciji 

ocenjujem, da se dobr znajdem, am…me pa 

vseen no, raztrese. C(11)  Spoprijemam se pa 

tko, da se obrnem na moj vzgojni tim. Me smo 

štiri vzgojiteljce in si nudmo zlo močno 

podporo in smo dogovorjene da se lahko 
kadarkoli pokličemo. Kadarkoli. Če se ne morš 

oglasit sploh ni problem. Se pa oglasi vedno 

kkšna izmed ostalih treh pa pol tko mal 

predebatiramo. Debatiram z njimi, pojamram 

pa se pol tko sprostim.C(12)Supervizijo tut 

mamo recimo, pa pol tm lahko tut mal kkšen 

nasvet dobimo, letos smo mele mislim, da 

dvakrat. Po mamo pa tut, am… ja, tedenske 

sestanke, me štiri. Najprej same po pa z mulci 

še. Tut to je namenjeno mal, am da načrtujemo 

neke nove strategije pa evalviramo te stare, pa 

si nudmo podporo, pa tko, pa se pohvalmo pa 
se objamemo pa se potolažmo, tko. Tvoje 

vprašanje je blo kako se soočam s stresnimi 

situacijami.  

 

T: Ubistvu, ja. To kar si opisala. Če so 

kakšne tehnike spoprijemanja, kar si jih 

omenila.  

C: Mamo pa tut supervizije, C(13) pa tut 

pomočnik ravnatelja nam je zlo na voljo, v 

smislu da se ga lahko kadarkol pokliče pa se z 

njim pogovori, pa on da kkšen nasvet, 
usmeritev.  

 

T: A bi rekla, da si se našla v tej službi? 

C: C(14)Jaaa ful sem se našla. In to je moja 

sanjska služba (smeh).  

 

T: Glede na to, da maš sanjsko službo me 

zanima kaj meniš, da je vplivalo na to, da si 

danes vzgojiteljica v vzgojnem zavodu, da si 

SP, da se tako dobro počutiš tukaj kjer si?  

C: Ja….am….C(15) za študij SP sem se 

odločla, jst ubistu takrat nisem sploh vedla ane 
pri 18, kaj bi sama s sabo sploh, pol sem gledala 

predmetnike na raznoraznih fakultetah in sem 

vidla ta predmetnik od SP in me je ful prtegnu. 
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tima 

 

 

 

 

 

 

podpora s 

strani 

organizacije  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

sanjska služba 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOBER 

KOLEKTIV 

IN PODPORA 

S STRANI 

TIMA 

 

 

 

 

 

SPOPRIJEMA

NJE S 

STRESOM NA 

RAVNI 

ORGANIZACIJ
E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MOJ POKLIC = 

MOJA 

SANJSKA 

SLUŽBA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PODPORA 

KOLEKTI-

VA IN 

OKOLICE 

 

 

 

 

 

 

 

STRES IN 

DELO NA 

SEBI 
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Ammmm…. Te vsebine, k sem vidla da se 

učijo o drogah, o nasilju, o odnosih, am…o 

družbi, to me je ful prtegnlo in pol sem to 

vpisala. C(16) Ampak pol še ene par let tekom 

faksa, tko nisem čist točno vedla, kaj bi, tko 

kam bi se usmerla, ampak pol sem pa delala 

prakso recimo v OŠ, pa tist mi ni blo dobr, pol 

sem pa nardila prakso v mladinskem in 

pripravništvo, v MD *****, tam sem pa vidla 

da mi je delo z najstniki ful blizu in da hočem 

to delat še naprej, tko da sem pol iskala službo 
v vzgojnem zavodu in sem dobila to službo. 

Vmes so ble še ene druge službe, k mi niso ble 

ok, pol sem pa našla to.  

 

T: A meniš, oz.  če predpostavljava da vpliva 

otroštvo na te neke naše odločitve ali bi 

lahko izpostavla kak dogodek, osebo, …. 

Nevem… kaj zelo pomembnega, kot to me je 

pa usmerilo v SP? 

C: Am… Ne, ker ni blo tko. C(17) Ni bla 

zavestna odločitev, blo je neki kar sem začutla, 
enostavno sem začutla, da to jst tko rada delam, 

da stojim najstnikom ob strani, ne tok mlajšim 

otrokom, ampak predvsem najstnikom. Ni tko 

racionalno, da bi prov lahko razložila zakaj, 

C(18) vem pa da izhaja iz tega, ane, kar je blo 

recimo pr men doma, k sem bla najstnica, k bi 

pa rabla koga, da bi mi nudu … am, podporo, 

pa pomoč. Pa tega nisem mela, tko da verjetn, 

si mislm, ane, da potem iz te moje družinske 

situacije ta občutek izhaja, da pa jst zdej to zelo 

rada počnem. Da dam tem najstnikom tisto, kar 

jst nisem mela.  
 

T: Ali meniš, da je na odločitev za študij in 

za poklic tut vplivala motiviranost za to, da 

si ti si želela razrešit neke svoje težave? 

C: C(19) Sigurno, zavestno absolutno ne. 

Podzavestno pa am… podzavestno pa verjetn 

da ja. C(20)Ni bla pa to moja odločitev, da 

grem na faks, da bom jst tam osebnostno 

zrastla, to ni blo to. Al pa da bi sama seb 

pomagala, tut ne. Am…. Ni blo zavestno, si pa 

mislem, da je blo tko. V tem podzavestnem 
nivoju.  

 

T: Torej, ali bi lohk »pinnala« trenutek 

odločitve – kle zdej sem, tuki mi je zdej fino, 

to si želim počet v življenju? Omenila si da 

so bile te stvari pri tebi nezavedne, je bilo 

tako tudi pri odločitvi za študij? 

C: Pritegnile so me teme. C(15) Te teme so me 

pritegnile, pritegnile v smislu, da so me 

zanimale, da sem se hotla o tem še kej naučit, 

ane. Tko sem pol ta študij izbrala, nč kej dost 

druzga nisem tuhtala, sam to da mi je bil 
predmetnik zanimiv. C(21) Kdaj sem pa pol res 

vidla, da jst to hočem, da je to to, je blo pa 

pomoje, k sem delala prakso v MD *****, sem 

predmetnik

a/tem 

 

 

 

(16) tekom 

študija 

ugotovila 

da hoče 

delati z 

mladostniki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(17) odločitev za 

študij/pokli

c ni bila 

zavestna 

 

 

(18) izhaja iz 

otroštva, 

želi nuditi 

tisto kar 

sama ni 

imela/dobil
a kot otrok 

 

 

 

 

 

(19) na odločitev 

za študij 

nezavedno 

vplivala 

tudi 
motiviranos

t po 

razreševanj

u svojih 

osebnih 

težav  

(20) poudarja, 

da odločitev 

ni bila 

zavedna 

 

 
 

 

našla se je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
odločitev za 

študij 

nezavedna 

 

 

 

 

ranjeni 

zdravilec 

 

 

 
 

pripomogla 

tudi nezavedna 

želja po 

razreševanju 

težav  

 

odločitev za 

študij 

nezavedna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEJAVNIKI 

ODLOČITVE 

ZA POKLIC 

 

 

 

DEJAVNIKI 

ODLOČITVE 

ZA POKLIC 

 

 

 
 

DEJAVNIKI 

ODLOČITVE 

ZA POKLIC 

 

 

DEJAVNIKI 

ODLOČITVE 

ZA POKLIC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVI 
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mela eno krasno, res prekrasno mentorco, aaa 

in potem, C(22) pa še k sem delala 

pripravništvo to je pa tist, k je 10 mescou, ane 

je bla pa ena taka specifična situacija, k sta kr 

dva iz tima bla na bolniški v ****** in sem jst 

tam čist samostojno delala in sem se ful dobr 

znašla in sem se ful dobr počutla in sem vidla, 

da jst to zmorem in da uživam, in da mi gre.  

 

T: Greva sedaj k tvojim osebnostnim 

lastnostim. Katere bi rekla, da so pomembne 

in da ti pomagajo pri tvojem delu?  

C: Jaaaah…. Mhm…… am…. C(23) Bi rekla, 

da sem, da sem empatična, pa senzibilna, v 

smislu da stvari, da stvari opazm in da znam 

nekak začutit kako se ljudje počutjo in da znam 

običajno pa upam, da znam pol na to tut dobr 

odreagirat. Kolegice povejo, da sem neverjetno 

dobro organiziran človk, in to tut sigurno 

pomaga pr našem delu, ane. Ker je en kup inf. 

En kup stvari, k morjo štimat in sem nekak jst 

v skupini taka, da prevzemam neke te org. 
stvari. To. Mmmmmm…. Kaj pa še. To mi je 

vedno pr seb, te dobre lastnosti. No kaj, sem še 

(smeh). Ammmmm…. Tko mislem, da se 

znam sprostit, pa da znam, ammmm, da znam 

najdt en ta nivo am, da znam stkat neke take 

kvalitetne poštene odnose z mulci, hkrati pa 

mislem, da sem tut dobra v postavljanju meja. 

Se mi zdi, da to mi gre dobr. In po eni strani ta 

zajebancija z njimi, k tut sama v njej ful 

uživam, po drugi strani pa ta organiziranost, pa 

meje, pa strogost, pa doslednost. C(10) Da 

imam najboljše iz obeh svetov, kot vzg. in kot 
prijateljica. Nevem, če je še kej. Zaenkrat to.  

 

T: OK, greva sedaj mejčken v preteklost oz. 

tkole bom rekla. Motivi, ki nas vodijo do 

poklica se delijo na notranje in na zunanje, 

ane. Mene zdej zanima a bi ti rekla da so te 

pripeljali, do tega da si zdej tukaj, da si 

srečna v tem kar počneš, da se ti zdi, da 

lahko velik daš – notranji ali zunanji motivi? 

Če ti recimo rečem, da so notranji motivi 

npr. težnja po raziskovanju svojih osebnih 

težav, zunanji motivi so pa, kaj pa jaz vem – 

bližina kraja študija/dela. 

C: C(24)Moj glavni motiv je pomagat 

mladostnikom. To je potem notranji, ane? To je 

glavno mi.  

 

T: Aha. Rekla si, da si imela kot najstnica oz. 

da bi rada tem mladostnikom, ki jih maš ti, 

dala tisto kar ti nisi dobila kot najstnica. 

C(25) Bi rekla, da so ti te izkušnje, torej to 

kar si doživela, pomagale pri spoprijemanju 

s tem kar zdej počneš, torej s stresnimi 

situacijami v službi. Jih vidiš kot slabost ali 

kot prednost? 

(21) prečudovito 

mentorico 

na praksi 

(22) v času 

pripravništv

a imela 

dobro 

izkušnjo 

 

 

 
 

 

 

 

(23) osebnostne 

lastnosti, ki 

ji pomagajo 

pri delu z 

mladostniki 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(24) njen glavni 

motiv je 

pomagati 

mladostnik

om  

 

 
(25) svoje OIO 

opiše kot 

prednost 

izkušnja 

mentorice  

 

dobra delovna 

izkušnja 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

osebnostne 

lastnosti 

pomembne za 

poklice 

pomoči 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cilj je nudenje 
pomoči 

 

 

 

 

 

 

oio 

 

za oio se trudi, 

da so prednost 

 
 

 

 

 

MENTOR  

 

DEJAVNIKI 

ODLOČITVE 

ZA POKLIC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DELO NA SEBI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKLIC 
POMOČI = 

NUDENJE 

POMOČI 

 

 

 

 

DEJAVNIKI 

ODLOČITVE 

ZA POKLIC 
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C: Ja. C(26) Oboje je lahko, predvsem se 

trudm, da je to prednost, ane. Prednost je zarad 

tega, ker lahko svoje izkušnje podelim z njimi, 

vidjo da niso sami. Da marsikdo je kej tazga 

doživel, kar so tut oni in da vseen lhk potem 

odrasteš v enga razmeroma zdravga odraslega, 

ane. Čeprov maš neke slabe izkušnje al pa 

nimaš podpore staršev pa tko. Prednost je tut 

to, am da jih zelo dobr lahko razumem kadar 

mi neki razlagajo o nekih travmah, vsaj mislim 

si, da jih lahko dobr razumem. C(27) Slabost je 
pa lahko to, da se me pa včasih, aaaa zelo, zelo 

dotakne, ane. Am…. Glih zarad tega, ker zlo 

dobr vem kako je in je včasih pol kr ful hudo. 

Am….. C(28) To je neki česar se zavedam, am 

in na čemer pač vem, da morem delat, v smislu 

da morem poskrbet za sebe, na način da, ko 

pridem domov, da to poskušam izklopit, da 

nisem v službi. Da pač k sem doma, da 

poskrbim za sebe. Tko da morem bit tle mal 

pazljiva.  

 

T: In kako ti uspeva, ta neka psihohigiena? 

C: Ja, večinoma mi ful dobr uspeva. C(29) Sem 

pa ravno trenutno v eni situaciji, katere nisem 

prčakvala. Ker mamo v skupini enga fanta, s 

katerim pa mava zelo, zelo, zelo podobno 

zgodbo in me zelo spominja na mene. Zelo, tko 

čist, skor identična. Zelo podobna travma. To 

se mi pa zdej dogaja, dva mesca je zdej on pr 

nas. In se mi dogaja, da velik tuhtam o njemu, 

se ukvarjam z njim, tut doma. Sicer pa pred 

prihodom tega fanta, mi je pa zlo dobr vse to 

uspeval. C(30) Ampak zdej se je očitno neki v 
men, neki se je zgodil. Neki me je zlo močno 

nagovorila ta njegova zgodba in moram… ne 

morem tko ne odnest službe domov. In moram 

najdet nek način, kako to mal am…. Omejit no. 

Bom kr mogla mal. Neke odločitve pr seb 

sprejet, pa. C(31) Zdej razumem zakaj se mi to 

dogaja, ane ampak se pa včasih ne morem 

zadržat, da nebi razmišljala, al pa da ga nebi 

poklicala, se kr ne morem zadržat, pa bi blo 

fajn, da bi se. Tko, da to je ta stvar s katero se 

ta trenutek ukvarjam. Nč kej tko ful tragičnega, 
mislm v smislu, da me čist požira al pa, da ne 

morem spat, al pa neki. Ni tko hudo, vem pa da 

ni čist zdravo. Tko da se zdej mal s tem 

ukvarjam, ta trenutek. Pa bom vidla zdej kako 

se bo razpletlo to poletje tut z njim, pa to…. 

  

T: Bi ti bilo neprijetno, če bi z mano delila 

svojo izkušnjo o kateri govoriš ali pa morda 

od tega fanta? 

C: Ja, midva mava zlo podobno. C(32) Oče 

zelo nasilen alkoholik, pa mama k ni zaščitla 

ane, otrok. Pa pol še starejši brat, k je pa 
odsoten. Tko, da mava te tri družinske člane v 

istih pozicijah. Pa ta ena…. C(33) Občutek 

lastne nevrednosti, v smislu, da noben me nima 

 

 

(26) trudi se, da 

so 

predvsem 

prednost 

 

 

 

 

 
 

(27) OIO kot 

slabost 

 

 

(28) zaveda se, 

da ji oio 

lahko 

škoduje – 

dela na 

svoji 
psihohigien

i, ki ji 

večinoma 

dobro 

uspeva 

 

(29) poistovetila 

se je z 

mladostnik

om, ki ima 

podobno 

travmo kot 
jo je imela 

ona 

 

(30) zaradi tega 

službo 

trenutno 

»nosi 

domov« 

 

(31) se zaveda, 

da to ni 
dobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(32) OIO telesno 
nasilje  

 

 

oio kot slabost 

 

 

 

delo na 

psihohigieni 

 

 

 

 
 

 

ranjeni 

zdravilec 

 

 

 

 

 

delo na sebi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

oio 

 

 

 

 

 

 

 

oio in 
posledice 

 

 

 

 

 

 

rešitev umik 

 

 

pomagati 

najprej sebi, da 
lahko pomagaš 

drugim 
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rad, tut sebe nimam rad. To mava zlo podobno. 

C(34) Ta neka depresivna naravnanost, pa pol 

to k vedno pomaga pr zatiranju teh občutkov, k 

so pa droge. Mam tut jst eno izkušnjo in tut on 

zdej se s tem bori. Am…. Tko, da to so te 

podobnosti, no. Tko na kratko. C(35) Se je pa 

pa to dogajal že od otroštva, od zgodnjega 

otroštva, ampak pol nekak k sem bla najstnica 

me je pa to najbolj začel razruvat, čist.  

 

T: In kaj bi rekla, da te je potegnilo ven iz 

depresivnih stanj? 

C: C(36)Men je pomagal, da sem se pr 18 letih 

odselila, ane. Men je to ful pomagal. Am, pa da 

sem pol končno mela mir. C(37) Pomagou mi 

je tut mal študij, v smislu da sem vidla, da 

dokler mam jst težave, ni fajn da se ukvarjam 

tok z drugimi ampak se morem najprej s sabo. 

Zato sem tut pol takoj ob prvi zaposlitvi šla na 

terapijo, pa sem hodila tri leta na terapijo. Tko, 

da to mi je tut pomagal. Am…. Pa zdej hodm, 

pa spet na terapijo ker mam pa neke druge 
težave, k niso več… mislim, k so še vedno 

povezane z družino, ampak se zdej kažejo na 

nekih drugih področjih. Ok, tvoje vprašanje je 

blo, kaj mi je pomagal (smeh). To, da sem se 

odselila, največ to, no. Umik iz unga okolja. 

Am…. Pa… ubistvu največ kr to, da sem se 

umaknla, pa končno počela stvari, k sem jih 

hotla počet.  

 

T: Hvala ta to, da si delila z mano svojo 

zgodbo  Sva pa tudi skozi vsa vprašanja. 

Si mi izredno lepo odgovarjala. Bi ti še kaj 

dodala? Kakšno je počutje?  

C: C(38)Dobr se počutm ;) Čeprov je zoom, je 

ok. Od tebe sem čutla oz. ful mi je pomagal, to 

k si rekla, da če kej ne rabim povedat, če kej ne 

želim povedat, da ne rabim. Am…. To je tut 

neki kar jst pr mulcih uporabljam, skor ta isti 

stavek, kadar mamo kkšne te pogovore, vedno 

rečem: noben te ne sili, če želiš podelit, podeli 

sicer pa ne rabiš. Se mi zdi, da ustvarja eno tako 

varnost, in to si ti zdej nardila. Tko, da ja 

(smeh). Vedno mi je mal težko, o tem fantu 
govorit pa tko,. No…. To sem zdej spet mal, 

drgač pa se dobr počutm ja. Ok mi je blo ;)  

T: Super! Hvala  

 

 

(33) OIO 

čustveno 

zanemarjan

-je 

(34) Zatekanje 

nje k 

drogam 

zaradi tega 

(35) Nasilje 

dogajalo od 

otroštva, 
posledice so 

se pokazale 

ko je bila  

najstnica 

(36) Pomagala ji 

je selitev od 

doma, 

umik, da je 

lahko 

počela 

svoje stvari 
(37) Pomagal ji 

je tudi 

študij, da je 

uvidela da 

potrebuje 

pomoč – 

terapijo, 

preden 

lahko 

pomaga 

drugim 

 
 

 

(38)Evalvacija 

intervjuja po 

zoomu 

delo na sebi  
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12.3 Priloga 3: Tabela kategorij in pripadajočih kod 2. reda za vseh pet 

intervjujev 

KATEGORIJE INTERVJ

U A 

INTERVJU 

B 

INTERVJU 

C 

INTERVJU 

D 

INTERVJU 

E 

 

INTERVENCIJSKE 

SLUŽBE: Procesne in 

krizne intervencije 

 

 

 

 

 

 

 

Procesne 

intervencije 

 

Skupinski 

sestanki 

priložnost za 

odpiranje tem 

 

Preveč 

birokracije 

 

Šolski sistem, 

ki vkaluplja  

 

Prizemljenost 

– več je 

padcev kot 

vzponov v 

poklicih 

pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krizne 

intervencije 

 

 

 

 

 

 

Potrditev 

okolice 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost 

ene službe na 

meji z drugo 

službo 

 

Soočanje z 

adrenalinom 

 

Potrditev 

okolice 

 

 

Strah in 

spoštovanje 

pred 

intervencijami 

občutek, da 

nekomu želiš 

slabo 

 

 

POKLIC POMOČI = 

POSLANSTVO ALI 

PREKLETSTVO: 

Moje poslanstvo = 

poklic pomoči in poklic 

pomoči = prekletstvo, 

konflikten poklic 

 

 

 

 

Moje 

poslanstvo je 

poklic 

pomoči (da 

pomagam) 

 

 

Vera in 

poslanstvo, 

vera in smrt 

 

Svetovalno 

delo je težek 

poklic, 

konflikten 

 

Želje za 

poklic 

pomoči 

 

 

Ponujeno 

pomoč 

(pomoči 

potrebni) 

redko 

sprejmejo 

 

 

 

 

  

Večkrat 

grajani, kot 

nagrajeni 

 

 

 

 

Poklici 

pomoči smo 

nepremagljivi 

 

 

 

PODPORA 

KOLEKTIVA IN 

OKOLICE:  

 Podpora 

drugih 

vzgojiteljev 

Velika podpora 

s strani 

vzgojnega tima 

Podpora s 

strani punce 

 

Dober 

kolektiv v teh 

poklicih 
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Dober kolektiv in 

podpora s strani tima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra 

komunikacija 

v timu 

 

izredno 

pomemben 

 

Kot vodja 

imaš veliko 

odgovornost 

 

 

STRES IN DELO NA 

SEBI: Tehnike 

spoprijemanja s 

stresom, delo na sebi, 

spoprijemanje s 

stresom na ravni 

organizacije ter stiske 

služb pomoči  

 

 

 

Potrebuješ 

trdo kožo 

 

 

Pretekle 

izkušnje vidi 

kot prednost 

pri 

spoprijemanj

u s stresom 

 

Osebnostne 

lastnosti 

pomembne 

za poklice 

pomoči 

 

Vera 

 

 

Terapija kot 

eden od 

načinov 

razreševanja 

svojih težav, 

da jih ne 

prenese 

naprej 

 

Najprej jaz, 

potem 

pomoč 

drugim 

 

Družinsko – 

relacijski 

sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretekle 

izkušnje vidi 

kot slabost pri 

spoprijemanju 

s stresom 

 

 

Osebnostne 

lastnosti 

pomembne za 

poklice 

pomoči 

 

Geštalt 

terapija 

 

Študij SP ni 

bil nekaj s 

čimer bi 

razreševala 

težave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni podpore s 

strani 

organizacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trudi, da so 

prednost 

 

 

 

 

 

Osebnostne 

lastnosti 

pomembne za 

poklice pomoči 

 

 

Delo na sebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomagati 

najprej sebi, da 

lahko pomaga 

drugim 

 

 

 

 

Supervizije in 

podpora s strani 

organizacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba je del 

mene 

 

 

 

 

 

Služba postala 

rutina, vendar 

zaradi privat 

stvari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora na 

ravni 

organizacije – 

psihološka 

pomoč in 

zaupniki 

 

 

Znaki hudega 

stresa, PTSM 
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Izvorna 

travma 

 

 

 

OIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIO 

 

 

 

 

 

OIO 

 

 

Eksistenčne 

krize, strah 

pred višino in 

padanjem 

 

 

MOTIVI: Mentor, 

občutki ob nudenju 

pomoči ter dejavniki 

odločitve za poklic 

 

Vzornica 

 

 

 

 

 

Občutki 

wauu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notranji 

motivi 

 

 

 

Ranjeni 

zdravilec 

 

Travmatična 

rast 

 

Prekiniti 

krog travme 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor, ki jo 

spodbudi v SP 

 

 

 

 

Uspelo mi je 

nekomu 

pomagati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj vse 

pripomoglo k 

odločitvi za 

poklic 

 

Izkušnja 

mentorja in 

dobra delovna 

izkušnja 

 

 

Dober odnos z 

njimi jo 

nahrani, takrat 

se počuti dobro 

 

 

Vse je 

»balance« 

 

Slabi občutki, 

kadar ni učinka 

nazaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranjeni 

zdravilec 

 

 

 

 

 

Rešitev = umik 

 

 

 

Nezavedna želja 

po razreševanju 

težav 

 

Čuti potrebo 

po mentorju 

 

 

 

 

Pri uspešnem 

reševanju, so 

veseli 

feedbacka, da 

mu gre dobro 

 

Starša 

mentorja 

 

 

 

 

Fenomenalni 

 

 

 

 

 

 

 

Občutek, da 

osebi še nisi 

pomagal (da 

še ni na 

varnem) je 

hujši ali da jim 

ne moreš 

pomagat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko si videl 

najhujše, 

ostalo ni več 

slabo 
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Odločitev za 

študij 

zavedna 

 

 

 

 

Odločitev za 

študij 

nezavedna 

Odločitev za 

poklic ni bila 

zavedna, 

temveč splet 

okoliščin 

 

12.4 Priloga 4: Primer kodiranja odprtih vprašanj pri študentih SP 

Kodiranja odprtih vprašanj sem se lotila tako, da sem vse izjave, ki so odgovarjale na vprašanje 

Zakaj si si izbral_a ta študij? uvrstila v prvo kolono. Kode 1. reda sem pridobila na podlagi 

barv. Npr. raziskovalna šifra SP(1) je obarvana rumeno in predstavlja prvo kodo 1.reda. Druga 

raziskovalna šifra SP(2) je obarvana modro in predstavlja drugo kodo 1. reda, ter tako naprej. 

Na koncu vsake kode 1. reda stoji številka, ki nakazuje kolikokrat je bila koda zastopana v 

skupini študentk. Kode 2. reda sem nadalje pridobila iz kod 1. reda, ter jih uvrstila v dve 

kategoriji (notranje motive sem označila z modro barvo, zunanje pa z rdečo barvo), ki sem ju 

predvidela vnaprej, saj je bilo kodiranje deduktivno. Pri študentkah SP se je pojavila še 

kategorija družboslovni motivi.  

IZJAVE (enote 

kodiranja) 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

 

 

 

kr tko mal 

 

SP(2) Raznolikost, SP(1) 

delo z ljudmi.  

 

Zato ker me je vedno 

zanimalo delo z 

mladostnikih v vzgojnih 

zavodih, ker menim, da bi 

glede na mojo preteklost 

in pod pogojem, da ne bi 

imela podpore družine, 

bila tudi jaz ena izmed teh 

mladostnikov. 

 

SP(3) Zaradi zanimivega 

predmetnika 

 

ker me je od nekdaj vleklo 

v delo z ljudmi SP(4) in si 

želim pomagati tistim, ki 

zaradi različnih razlogov 

doživljajo stiske. 

 

 

 

(1) Zaradi veselja do 

dela z ljudmi (otroki, 

mladostniki, 

marginalnimi, 

ranljivimi 

skupinami)/občutek 

za delo z ljudmi – 

39X 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Raznolikost, 

dinamičnost, 

razgibano delo – 6X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESELI DELO Z 

LJUDMI (SP1) 

 

 

 

 

 

 

POMOČ 

RANLJIVIM 

SKUPINAM (SP4) 

 

 

 

 

 

 

ŽELJA PO 

POZITIVNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRANJI 

MOTIVI 
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SP(6) Ker sem želela 

delati kot šolska 

svetovalna delavka 

 

Želja po delu z ljudmi iz 

marginalnih skupin 

 

Ker me veseli delo z 

ljudmi. 

 

SP(10) zaradi lastnega 

interesa 

 

Raznolikost dela, pomoč 

otrokom 

 

Vedno sem želela delati z 

ljudmi 

 

Ker rada delam z ljudmi. 

 

me zanima 

 

Ker me zares veseli delo z 

otroki in mladostniki 

 

Ker me je po opisu v 

takratni brošuri študijev 

še najbolj pritegnil, glede 

na pokritost vsebin oz. 

področij dela.  

 

SP(5) Želela sem si nekaj 

družboslovnega SP(7) in 

na splošno bila od vedno 

usmerjena v to, da mora 

veljati pravičnost ter 

solidarnost in 

razumevanje med ljudmi. 

 

Zanimala me je tematika 

socioloških pojavov in 

možnost pomoči 

 

Veselje do dela z ljudmi, 

želja po pomoči drugim, 

delo v OŠ. 

 

Ker me zanima delo z 

ljudmi, zelim pomagati 

(3) Zanimiv predmetnik, 

zanimivo delo, ker 

me je to zanimalo – 

10X 

 

 

 

 

(4) Ker želim pomagati 

ljudem (otrokom; 

tistim, ki doživljajo 

stisko, 

deprivilegiranim …) 

30X 

 

 

 

 

(5) Zaradi povezave z 

družboslovnimi 

predmeti/fakultetami 

– 9X 

 

 

 

 

(6) Zaradi želje po delu 

v šoli (svetovalna, 

poučevanje …) – 4X 

 

 

 

 

(7) Želja po 

spreminjanju družbe 

(vplivanje na 

posameznike), želja 

po spreminjanju 

sveta na boljše, 

narediti nekaj 

dobrega, bolijo 

krivce … – 11X 

 

 

(8) Ker nisem vedela kaj 

bi, tukaj sem pristala 

ponesreči, ni bilo 

razpisanega SRP – 

9X 

 

 

 

SPREMEMBI 

DRUŽBE (SP7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZANIMIV/VŠEČEN 

POKLIC (SP3) 

 

 

, 

 

 

 

 

 

DRUŽBOSLOVNI 

TIP ČLOVEKA 

(SP5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKLJUČNO 

IZBRAN ŠTUDIJ 

(SP8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUNANJI 

MOTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽBOSLOVNI 

MOTIVI 
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otrokom in mladostnikom 

ki to potrebujejo 

 

SP(8) Ker nisem vedela, 

kaj bi studirala 

 

Ker sem vedno bila 

naravnana na sočloveka 

in se počutim, da je delo z 

ljudmi moje poslanstvo; 

ker si želim pomagati 

ljudem s kakršno koli 

stisko, jim omogočati čim 

boljše življenjske pogoje 

in jih podpreti pri njihovi 

rasti in spodbujati 

napredek. Ker se mi zdi, 

da družba to potrebuje, 

sploh pa, da si ljudje 

zaslužijo kvaliteto bivanja 

in da je podpora pri tem 

pomembno delo. 

 

Veseli me delo z ljudmi, 

SP(9) dokončno me je 

prepričal informativni dan 

 

Ker se mi je slisalo delo 

zanimivo 

 

Ker sem si vedno zelela 

delati z ljudmi :) 

 

Zaradi veselja do dela z 

ljudmi. 

 

Hotela sem iti na 

psihologijo, ampak sem 

imela premalo točk. 

 

Ker mi je že od nekdaj cilj 

v življenju pomagati 

drugim 

Vedela sem, da si želim 

delati z ljudmi, zelo sta 

me zanimala sociologija 

in psihologija, SP pa se mi 

je zdela popolna 

kombinacija obeh :) 

 

 

(9) To je moja strast, 

našla sem se, 

študij/poklic mi je 

pisan na kožo – 6X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Reševanje svojih 

osebnih stisk, osebna 

rast, razumevanje 

družinskih vzorcev 

obnašanja, 

odnosov … – 6X  

 

 

 

 

RAZNOVRSTNE 

OBLIKE ŠTUDIJA 

IN DELA (SP2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTUITIVNI 

OBČUTEK (SP9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSEBNOSTNA 

RAST (SP10) 

 

 

 

 

 

 

ŽELJA PO DELU V 

ŠOLI (SP6) 

 



Kovač, T. (2022). Povezava obremenjujočih izkušenj v otroštvu z odločitvijo za poklic pomoči. 

110 

Ker me je že od mladih let 

vedno veselilo delo z 

ljudmi 

 

Našla sem ga bolj po 

naključju, vendar se je na 

koncu izkazalo, da mi je 

popolnoma napisan na 

kožo. 

 

Ker rada pomagam 

ljudem, čutim, da je to 

moje močno področje. 
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12.5 Priloga 5: Primer kodiranja odprtih vprašanj pri študentih farmacije 

Kodiranja odprtih vprašanj sem se lotila tako, da sem vse izjave, ki so odgovarjale na vprašanje 

Zakaj si si izbral_a ta študij? uvrstila v prvo kolono. Kode 1. reda sem pridobila na podlagi 

barv. Npr. raziskovalna šifra F(1) je obarvana rumeno in predstavlja prvo kodo 1.reda. Druga 

raziskovalna šifra F(2) je obarvana modro in predstavlja drugo kodo 1. reda, ter tako naprej. Na 

koncu vsake kode 1. reda stoji številka, ki nakazuje kolikokrat je bila koda zastopana v skupini 

študentk. Kode 2. reda sem nadalje uvrstila v dve kategoriji (notranje motive sem označila z 

modro barvo, zunanje pa z rdečo barvo), ki sem ju predvidela vnaprej, saj je bilo kodiranje 

deduktivno.  

IZJAVE (enote 

kodiranja) 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

 

 

 

 

F(2) Ker mi je všeč, 

F(1)dobra zaposlitev 

 

-1 

 

Predvideval sem, da 

fakulteto potrebujem. 

 

Povezuje večino področij, 

ki me zanimajo. 

 

Ker me zanimajo zdravila 

 

F(4) Od nekdaj sem si 

želela pomagati ljudem 

 

Zaradi zanimanja za 

naravoslovne vede, 

perspektivnosti študija in 

zaradi poklica 

 

Ker me to delo veseli 

 

Ker združuje kemijsko-

fizikalno področje, kjer se 

počutim najbolj “doma”, s 

pomočjo ljudem, ki mi je 

zelo pomembna vrednota 

mojega bodočega poklica. 

 

Ker bi rada na nek način 

pomagala ljudem in 

 

 

 

 

 

(1) Dobra zaposlitev, 

zaposljivost, dobre 

službe, zaradi plače, 

perspektivnost – 7X 

 

 

 

(2) Mi je všeč, me 

zanimajo zdravila, 

naravoslovne vede 

(kemija, biologija, 

medicina, 

fizika …), zanimiv 

poklic, zanimivo 

področje – 28X 

 

 

 

 

(3) Interdisciplinarnost, 

razgibanost – 6X 

 

 

 

 

(4) Pomoč ljudem – 8X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBRE SLUŽBE IN 

EKONOMSKI VIDIK 

(F1) 

 

 

 

 

 

 

ZANIMIV/VŠEČEN 

POKLIC (F2, F3)  

 

 

 

 

 

 

 

VESELI DELO Z 

LJUDMI (F5) 

 

 

POMOČ SPLOŠNI 

POPULACIJI (F4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRANJI 

MOTIVI 
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farmacija se mi je zdela 

koristna. 

 

Ker sem že v srednjo šolo 

hodila na farmacijo in mi je 

program všeč.  

 

F(7) Uporabnost 

 

F(6) Ker sem želela vedeti, 

ali lahko končam zahteven 

študij. 

 

Ker me že od malega zelo 

zanimajo zdravila, njihovo 

delovanje in nastanek. 

 

Ker me zanima medicina, 

zdravljenje (tudi zaradi 

svoje avtoimunske bolezni) 

ter zaradi dobre 

zaposljivosti 

 

Zanimanje za biologijo, 

kemijo. 

 

F(5) Ker rada delam z 

ljudmi 

 

Ker je edina stvar/področje 

ki me zanima. 

 

Ker želim pomagati ljudem 

 

Zaradi zanimanja 

naravoslovnih predmetov 

in zanimivega dela po 

končanem študiju 

 

ker me zanima znanost, ki 

je usmerjena k pomoči 

ljudem 

 

Zanimiv poklic 

 

Odkar se spomnim, so me 

zanimale bolezni in 

zdravila. 

 

Ker me naravoslovje 

veseli. 

 

(5) rada delam z ljudmi 

– 1X 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) uglednost študija – 

5X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) doprinos k javnemu 

zdravju (npr. 

preventiva in 

zdravljenje 

bolezni), 

spreminjanje 

družbe, uporabna 

znanja za zdravo 

življenje – 5X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) zunanji vzgibi: 

vzpodbuda in želja 

družine/mame, 

nisem bila sprejeta 

na željeni študij, 

nisem imela drugih 

idej – 5X 

 

 

UGLEDEN POKLIC 

(F6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPORABNOST IN 

DOPRINOS ZA 

DRUŽBO (F7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZGIBI IZ OKOLJA 

(F8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUNANJI 

MOTIVI 
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Zanimala ste me kemija in 

medicina 

 

Zaradi medicine in kemije  

 

Ker me to področje zanima 

 

-1 

 

Ker me je zanimala snov 

študija 

 

Želela sem študirati nekaj, s 

čimer bi lahko pomagala 

ljudem. Program farmacije 

se mi je zdel še najboljša 

kombinacija. 

 

Znanje medicine, skrb za 

svoje zdravje in zdravje 

soljudi so moja motivacija 

in vodilo k temu, da se čim 

bolj izobrazim in razvijem 

kompetence, s katerimi 

bom lahko  

aktivno pomagala pri 

zdravljenju in preventivi k 

boleznim. 

 

Želim si doprinesti k 

boljšemu javnemu zdravju 

in se zavedam odgovornega 

ravnanja z zdravjem. 

 

Zanima me kemija, 

biologija 
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